
Nos jogos de Gol de Placa, junção de amigos
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Competições esportivas movimentam o município nos sábados e domingos

Com som ligado, Felipe Raasch se diverte com os amigos

Futebol agita Vera
Cruz no fim de semana 
Amanhã, seis partidas, incluindo sub-18 e livre, acontecem em Ferraz, 
pelo Gol de Placa. No domingo, quatro jogos serão realizados pelo Municipal
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COMPETIÇÕES NÃO FALTAM

Competições esportivas 
não faltam nos fins de se-
mana em Vera Cruz. Neste 
sábado, dia 9, seis jogos serão 
realizados pelo Campeonato 
Regional de Futebol Sete Gol 
de Placa, de Ferraz. Por lá, o 
início da categoria sub-18, que 
contará com a participação de 
quatro times. A estreia para 
todos é amanhã. Também 

pelo Gol de Placa acontecem 
os primeiros quatro jogos da 
fase de oitavas de final, cujos 
classificados foram conheci-
dos no sábado passado. 

Jogam amanhã, a partir 
das 13 horas, Spurs FC e In-
trusos/H’lera e Cachaça FC 
e Meninos da Vila, valendo 
pelo sub-18. A partir das 15 
horas, os confrontos serão: 
Nacional e H/Lera; Juven-
tude Unida e Ewaldo Prass; 
River/Cachoeira e Boa Von-

tade; e Katraca’s e ECGB.
Pelo Campeonato Muni-

cipal de Futebol de Campo 
de Vera Cruz, as partidas 
serão no domingo, dia 10. No 
Estádio Norberto Otto Wild, 
o Municipal, se enfrentam 
Verona e Independente. E 
em Linha Henrique D’Ávila 
jogam Juventude e Águia/
Nacional/Juventude Unida. 
As partidas pelos aspirantes 
iniciam às 13h45min e a dos 
titulares às 15h45min.

Ele gosta de futebol, de 
estar com amigos e de som 
automotivo. E decidiu, há 
quatro anos, aliar tudo isso. 
Felipe Raasch, de Vale do 
Sol, é espectador assíduo 
dos jogos do Gol de Placa, de 
Ferraz, e a cada sábado marca 
presença com um parceiro 
inseparável: o carro, equipado 
com um sonzão que já virou 
febre entre os amigos. “Ele [o 
carro]  já tem um lugar certo 
aqui no Derli”, diz. E a seleção 
musical é bem variada. Toca 
bandinha, gaúcha, anos 70, 
anos 80. Aliás, as mais antigas 
são as preferidas de quem fica 
por ali, conta Raasch. “Mas 

tocamos o que a galera pede”, 
acrescenta ele, que diz animar 
os torcedores porque gosta, 

porque se sente bem. “É um 
momento de estar entre os 
amigos”, arremata. 

DEPOIS de duas se-
manas de treinos, tes-
tes e experimentos no 
circuito da Catalunha, 
ganha mais força ainda 
a teoria da previsibili-
dade. Então, grandes 
chances de termos mais 
do mesmo nesta tem-
porada. A Ferrari foi novamente a “campeã” da pré-tempo-
rada, como ironizou o chefão Christian Horner, da Red Bull. 
Entretanto, o time dos taurinos sob seu comando não teve 
boas marcas nos treinos e até a “escolinha” Toro Rosso andou 
assustando a elite dos energéticos. A Mercedes, meio perdida 
no início, reagiu e só nos últimos dias é que se encostou às 
marcas da turma de Maranello. 

PELO que publicam os sites que acompanham o “circo” 
há uma tendência de que a Ferrari saia na frente na primeira 
metade do campeonato, assim como tem sido em anos ante-
riores. A questão é saber se manterão o desempenho depois 
das férias, pois é aí que a Mercedes vêm forte, ganhando 
provas e levando os campeonatos. No time dos prateados, o 
come-quieto Valtteri Bottas promete pilotagens mais agres-
sivas este ano para chegar junto de Lewis Hamilton. Segundo 
o nórdico, não quer culpar ordens de equipe e desculpando-
se por momentos de má sorte como em 2018. Afinal, a fila 
anda, diz ele...

UM desempenho pouco emocionante não desanima o 
consultor Helmut Marko, da Red Bull. Ao contrário, ele se 
declara satisfeito com os testes e projeta pelo menos cinco 
vitórias este ano. Disse que o motor Honda tem correspon-
dido e conforme a revista alemã “Speedweek” está até pen-
sando em títulos. Também o propulsor dos japoneses tem se 
adaptado bem na Toro Rosso. Mais no meio do pelotão, Haas 
e Alfa Romeo, que andam com motorização Ferrari, não tive-
ram problemas na Catalunha, mas na melhor das hipóteses, 
continuarão na turma da “segundona”. Talvez Kimi faça a 
diferença na Alfa Romeo.

POIS é essa diferença entre as equipes que se indagam 
os observadores da categoria. Esse novo regulamento vai 
funcionar, vai aproximar mais os times? A expectativa não 
é das melhores. A ideia era simplificar as asas dianteiras e 
os dutos de freio para diminuir a turbulência e permitir a 
aproximação do carro de trás. Se o carro não tiver a potência 
necessária, pode até conseguir fazer a ultrapassagem, mas 
conseguirá manter a posição? Ross Brawn, chefão técnico da 
Liberty Media, admitiu que modificações pontuais poderão 
ser adotadas após as férias em agosto. Até lá, cumpra-se o 
regulamento.

ALIÁS, há um forte bafo por trás dos boxes, de que a Li-
berty está querendo vender a F-Um. Com certa dose de razão, 
porque os chefões nem apareceram durante os testes na Ca-
talunha. Desinteresse? Os sócios Chase Carey e Sean Bratches 
estariam querendo se aposentar. Há até quem fale que Bernie 
Ecclestone vai voltar, o que é pouco provável. Também Ross 
Brawn estaria sendo comentado, mas ele sofre sérias restri-
ções porque costuma não aceitar as sugestões das equipes. A 
verdade é que a Liberty não está trazendo o público da F-Um 
de volta e nem as equipes estão mais equilibradas.

QUEM esperava uma nova Williams depois do fiasco no 
ano passado, a decepção tomou conta de todo mundo. A 
equipe perdeu os dois primeiros dias dos treinos porque o 
projeto estava atrasado. Basicamente perdeu todos os prazos 
que tinha. Alega-se que peças não foram entregues a tem-
po pelos fornecedores, e algumas não passaram nos testes 
de qualidade e segurança. Sabendo que o carro não ficaria 
pronto, o time sequer alterou o ritmo de trabalho, quando se 
exigiria dedicação total. Problemas sérios de administração. 
Na pista, os resultados foram ainda piores. Nem a experiência 
de Robert Kubica salvou. Frustração total.


