
Vanderlei e Eduardo conquistaram mais medalhas para Vera Cruz

Raphaela Hagemann disputou o título com outras oito meninas

Novo quarteto foi escolhido na noite do último sábado

Domingo foi de mais conquistas no Jiu-jitsu

Musa Colorada 2019 é de Santa Cruz do Sul

Bruna Morais é a nova rainha da Lifasc
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Os competidores Eduardo 
Raupp e Vanderlei Pertile, 
de Vera Cruz, participaram 
no domingo, dia 10, da Copa 
Kiron BJJ, primeira etapa, em 
Porto Alegre. Foi a primeira 
competição de 2019 em que 
integrantes da Samurai Skull 
Warriors Jiu-jitsu participa-
ram. “Novamente, estamos 
trazendo bons resultados para 
a nossa filial aqui de Vera 
Cruz”, frisa Raupp, que coor-
dena a academia. “Serão várias 
etapas da Kiron durante o ano, 
em que são somados os pontos 
através de um ranking. Os 
mais bem colocados garantem 
passagens para campeonatos 
brasileiros e campeonatos in-
ternacionais”, explica.

Eduardo Raupp ficou com 
o segundo lugar na faixa roxa 
máster pesado e Vanderlei 
Pertile levou o segundo lugar 
na faixa branca adulto médio. 
“O trabalho ainda é recente 
[menos de dois anos de aca-

demia], mas já contamos com 
vários alunos com medalhas 
em diversas competições, 
exemplo do Vanderlei, que 
competiu pela primeira vez 
no domingo e já trouxe ótimo 
resultado”, pontua.

A Musa Colorada de 2019 
é a representante do consu-
lado de Santa Cruz do Sul. 
Raphaela Hagemann foi 
escolhida na tarde de sába-
do, dia 9. O concurso levou 
oito candidatas ao Centro 
de Eventos do complexo 
Beira-Rio, em um desfile 
com trajes de torcedoras e 
de noite, além de perguntas 
relacionadas à história do 
Internacional. Um corpo de 
jurados composto unicamen-
te por mulheres selecionou 
a candidata que teve maior 
desenvoltura nas etapas 
propostas da grande final, 
comandada pelo mestre de 
cerimônias Fabiano Baldas-
so. Com a participação so-

O reinado da Liga de Inte-
gração do Futebol Amador de 
Santa Cruz do Sul (Lifasc) foi 
renovado na noite de sábado, 
dia 9. Bruna Letícia Morais, 
representante do Juventude, 
foi eleita a nova rainha. Como 
princesas ficaram Carolina 
dos Santos Pereira, do Alian-
ça, e Milena Daiane Gregory, 
do São José. Rafaela Faller Ta-
cques, do Linha Santa Cruz, 
foi eleita simpatia. 

A rainha será a represen-
tante da Lifasc no concur-
so das Soberanas da Ok-
toberfest. O novo quarteto 
substitui o antigo, formado 

lidária dos consulados, que 
trouxeram alimentos para 
serem distribuídos ao banco 
de alimentos, a atividade 
marcou um novo formato na 

seleção das musas dos con-
sulados para representar o 
Internacional nos concursos 
da Musa do Gauchão e do 
Campeonato Brasileiro.

pela rainha Milena Bender, 
princesas Tainara Fockinck 

e Daniele Müller, e simpatia 
Patrícia Nichterwitz.

Clube União. O campeonato de futebol society do Clube 
União é atualmente uma das principais competições do fute-
bol amador do Vale do Rio Pardo. Estão inscritos jogadores de 
diversos municípios, alguns ainda atuando como profissionais 
ou ex-profissionais. Conta com 32 equipes distribuídas em  
séries. Há equipes de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Passo 
do Sobrado e Vera Cruz. Daqui, aliás, são dois representantes: 
O Bronco Boys, que depois de algumas incertezas confirmou 
participação na Série Prata, sob a liderança do Cassinho Hal-
menschlager. E o Dínamo, conhecido no Campeonato de Verão 
de Futsal e que estreia no Futebol 7 e na Série Bronze, sob o 
comando do Jeyson Rosa. Duas boas razões para os vera-cru-
zenses ficarem atentos e torcendo por seus representantes 
numa competição de alto nível e muita exigência, que dura 
quase o ano todo. A competição começa no próximo sábado, 
dia 16. E terá a torcida da coluna por grandes campanhas dos 
representantes de Vera Cruz.

Campeonato Municipal. A chuva que caiu sobre a região 
durante quase todo o sábado, deu uma trégua. E no domingo, 
foi com bom tempo a rodada do Campeonato Municipal. Dois 
jogos e, nos titulares, duas vitórias dos visitantes. O Águia/
Nacional venceu o Juventude em Linha Henrique D’Ávila e o 
Independente venceu o Verona no Estádio Municipal. Nas duas 
partidas, no entanto, equilíbrio e ambos os times inteiros. Aliás, 
o equilíbrio vem sendo a tônica da competição até aqui. 

O melhor do Grêmio. O Grêmio começa a temporada, a 
terceira sob comando do mesmo treinador, mostrando muito 
bom rendimento. Sobretudo, é um time organizado, com 
padrão tático, um jeito definido e repetido de jogar. E é um 
modo plástico, leve, bonito, que contrasta inclusive com alguns 
momentos da história do Clube, marcada por um futebol de 
força e aguerrimento. Este Grêmio, ao contrário, valoriza a 
posse de bola, a construção cerebral a partir de um meio campo 
que marca, mas joga. E que produz um futebol que em alguns 
momentos encanta. Mas essa não é a única e talvez não seja a 
melhor notícia a comemorar. Matheus Henrique, Darlan, Luan, 
Everton, Jean Pyerre, Pepê. Esses são alguns nomes da base que 
ganham oportunidades e mostram rendimento e potencial de 
evolução. Exatamente como fizeram recentemente Marcelo 
Grohe, Walace, Arthur, Pedro Rocha e Ramiro, só para citar 
alguns. A importância da notícia está exatamente na sequên-
cia, no futuro imediato. E da capacidade de fazer em casa os 
jogadores que darão resultado financeiro e esportivo logo ali 
adiante. Este Grêmio, de Renato e Romildo Bolzan, joga, dá 
resultado, produz e lapida suas joias da base e as vende para 
viabilizar o Clube. E isso não é pouco a se comemorar. 

O melhor do Inter. Neste aspecto, no aproveitamento da 
base, o Colorado está bastante atrás do Grêmio. Ainda assim, 
tem nomes a serem observados. Dourado é titular absoluto e 
capitão do Inter. Pedro Lucas foi o primeiro, entre os que vêm 
da base, a mostrar futebol este ano. Logo em seguida, Nonato 
começou a se destacar. É pouco. Mas é um começo a ser valo-
rizado. Como deve ser valorizada a melhora de rendimento, 
a repetição e a definição de uma forma de jogar. A partir de 
três volantes e da ida de D’Alessandro para a reserva. O time 
e sua comissão técnica parecem ter compreendido que ainda 
que não seja o mais bonito esteticamente, o futebol pragmá-
tico, com jogadores de contenção e mais vigor, é o que tem 
dado mais resultado. Especialmente com a saída rápida e de 
explosão pelos dois lados, com Nico e Potker um pouco mais 
liberados das tarefas defensivas. Se é o modelo que melhor 
deu resultado, que se aposte nele. 

Gol de Placa. Encerrada a fase classificatória, chegou a hora 
de jogos decisivos em Ferraz. Tomara que o tempo ajude e que 
as competições paralelas, tais como Campeonato Municipal, 
Copa Cidade e Clube União não esvaziem a competição. Que 
cresceu e passou a andar em paralelo com outras de igual 
importância. Talvez seja algo a ser repensado para as próxi-
mas edições, com vistas a mantê-la como um campeonato na 
entressafra.


