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CLASSIFICAÇÃO TITULARES

ASPIRANTES

TIME
Independente
Verinha
Clube Vera Cruz
Águia/Nac/JU
Entre Rios
Verona
Juventude

TIME
Independente
Verinha
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Clube Vera Cruz
Águia/Nac/JU
Entre Rios
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GP
6
6
3
2
3
2
1
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5
7
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5
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0
2

GC
1
1
5
5
6
3
4

GC
0
3
2
2
5
6

10

SG
5
5
-2
-3
-3
-1
-3

SG
5
4
4
3
0
-6
-8
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Nos três locais, partidas são no mesmo horário: 13h45min para os reservas e 15h45min aos titulares

Municipal realiza 
seis jogos no domingo
Torcedores podem assistir aos confrontos, válidos pelos aspirantes 
e titulares, na Entrada da Rapadura, no Estádio Municipal e em Vila Progresso
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FUTEBOL

GOL DE PLACA

O domingo promete ser 
movimentado pelos grama-
dos de Vera Cruz. Isso porque 
o Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo realiza seis 
partidas, três pelos aspiran-
tes e três pelos titulares. Os 
reservas entram em campo 
às 13h45min e os do time 
principal logo depois. No 
campo do Águia, na Entrada 
da Rapadura, o Águia/Nacio-
nal/Juventude Unida recebe 
o Clube Vera Cruz. Já no Es-
tádio Norberto Otto Wild, o 
Municipal, no bairro Araçá, 
o duelo será entre Verona e 
Verinha, um clássico. E no 
lado sul de Vera Cruz, em Vila 
Progresso, o Independente 
enfrenta o Entre Rios.

Pela tabela de classifica-
ção, o Independente está na 
primeira colocação, tanto na 
categoria titulares quanto na 
aspirantes. A equipe soma 

sete pontos no time principal 
e nove no time reserva. O Ve-
rinha é vice nas duas catego-
rias, com seis pontos em cada 
uma delas. Na lanterna dos 

titulares está o Juventude, sem 
nenhum ponto marcado. Nos 
aspirantes, ainda não pon-
tuaram Entre Rios e Águia/
Nacional/Juventude Unida.

O Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa rea-
liza neste sábado os primeiros 
quatro jogos da fase de oitavas 
de final, na categoria aberto, 
além de duas partidas pelo 

sub-18, marcando a estreia 
da garotada. Aliás, são eles 
os primeiros a entrarem em 
campo. Enfrentam-se, a partir 
das 13 horas, Spurs FC e In-
trusos/H’lera e Cachaça FC e 

Meninos da Vila. A partir das 
15 horas, os confrontos serão 
pelo livre: Nacional e H/Lera; 
Juventude Unida e Ewaldo 
Prass; River/Cachoeira e Boa 
Vontade; e Katraca’s e ECGB.

Sub-18 começa neste sábado; oitavas também

NO outro lado do mun-
do, a temporada da F-Um 
começa em Melbourne, 
Austrália, como tem sido 
há muito tempo. Antes, ter-
minava por lá. O circuito do 
Albert Park, como o próprio 
nome sugere, não é uma 
pista que habitualmente 
sedia corridas, eis que se 
trata de um traçado de rua em que o asfalto não é adequado 
ao tracionamento dos carros de competição. Isso se torna um 
desafio a mais para pilotos e equipes, porque são variáveis 
bem diferentes daquelas colhidas na telemetria nos treinos 
da Catalunha. Terá este circuito “flex” condições de interferir 
na supremacia de Ferrari, Mercedes e Red Bull?

NOS testes de pré-temporada sempre tem simulações, 
jogo de esconde-esconde. Agora a situação é real, sem 
disfarces. É sempre recorrente um bafo nos boxes de que as 
primeiras quatro corridas são “experimentais”, como qui-
sessem equipes e pilotos se desculpar por resultados não 
satisfatórios, em especial este ano, com um regulamento 
novo. Esquecem que os pontos já estão sendo computados. 
As próximas provas serão no Bahrein, na China e no Azer-
baijão, todas longe de casa, de tal forma que novas peças e 
modificações só mesmo no GP da Espanha, quando inicia a 
fase europeia, isso lá em maio. 

NESTE primeiro pelotão, digamos assim, há uma grande 
expectativa de como se comportarão os carros da Red Bull 
equipados com os propulsores da Honda. A amostragem 
na Catalunha não chegou a ser das melhores, mas tem uma 
explicação para isso. A elite dos taurinos e a escolinha Toro 
Rosso andaram trocando peças entre si, principalmente no 
conjunto de aerofólios traseiros, o que de certa forma deu 
uma evolução na Toro Rosso. No tocante ao motor Honda, 
segundo o chefão Helmut Marko, o problema da durabilida-
de, que era a dor de cabeça da McLaren, estaria resolvido. É 
pra conferir.

NUM virtual segundo pelotão estariam em quase igualda-
de de desempenho Renault, Toro Rosso, Haas e Alfa Romeo. 
Sempre ainda no campo das especulações, é neste grupo que 
os observadores apostam que haverá maiores disputas por 
posições. Começando pelos gauleses, que terão o sempre 
combativo Ricardão ao lado do “incrível Hulk”. A escolinha 
conta com a experiência e volta de Daniil Kvyat. De pintura 
lembrando os carros da JPS de Emerson Fittipaldi e Ayrton 
Senna, a Haas vai de Grojão, o imprevisível. Na renovada Alfa 
Romeo (ex-Sauber), o sorumbático e glacial Kimi Raikkonen 
e suas tiradas irônicas.

COM menos chances de entrar na zona da pontuação, 
estariam a Racing Point (ex-Force India), a McLaren e a Wil-
liams. O time pink, salvo da falência pela grana de papai Stroll, 
traz na bagagem o confiável motor Mercedes e a eficiente 
pilotagem do chicano Sérgio Perez. Mas será suficiente para 
colocar a equipe em uma boa colocação? A Mac tenta voltar 
aos tempos vitoriosos de Ron Dennis trazendo pintura nova, 
chassi e projeto aerodinâmico novos, combustível Petrobrás 
e a dupla mais jovem do “circo”: Lando Norris e Carlos Sainz. 
A Williams? Em crise permanente, uma incógnita total. 

A FIA aprovou esta semana, para valer na temporada, 
premiar a volta mais rápida com um ponto, tanto para pi-
loto quanto para equipe, desde que estejam no G10. Esta 
premiação extra, segundo os estatísticos de plantão, daria 
um tetracampeonato para Nelson Piquet, um campeonato 
para Felipe Massa e tiraria um campeonato de Ayrton Senna. 
O campeão de voltas mais rápidas seria Michael Schumacher 
e o vice, Kimi Raikkonen. Jornalistas se dividem. Entendem 
que pilotos e equipes fora do G10 também deveriam ser 
considerados. Opiniões à parte, vamos a Melbourne. É lá que 
tudo começa. Mais do mesmo?


