
A bola pune. O domingo foi dia de jogo de ida da 
semifinal do Campeonato Municipal de Vera Cruz. 
Na Colina, o Clube recebeu o Independente. Para um 
jogo que seria naturalmente muito complicado. E se 
tornou ainda mais com a falta de efetividade ofensiva 
do time da casa. Porque no papel, o Independente 
tem um time superior. Uma equipe mais qualificada, 
mais experiente e que encaixou melhor. No entanto, 
o Clube iniciou fazendo um enfrentamento muito 
interessante. Mais do que se defender, tentou jogar, 
foi ao ataque e criou chances. Mas as desperdiçou. E 
desperdício contra time bom, costuma ser fatal. E a 
tônica do jogo foi esta: Clube criava oportunidades, 
desperdiçava e dava a chance do contra golpe. Inde-
pendente ia à frente e mostrava toda sua capacidade 
de decisão. Fez 5 a 1, na casa do adversário. 

Ótimo jogo. Público escasso. Dentro do campo, 
um ótimo jogo de futebol, de dois times bastante 
interessantes e jogadores conhecidos e qualificados. 
Fora dele, ainda que o dia fosse perfeito para o fu-
tebol, que o horário fosse o melhor possível e que o 
jogo fosse no centro da cidade, escassos torcedores 
e um estádio quase em silêncio. 

Um acerto. O Independente montou seu grupo a 
partir de um esqueleto de time que tem qualidade e 
vitalidade. A Fernando e Caio, se somam Romarinho, 
Miroca e Neizinho. Só por aí já se tem um grande time 
de futebol. 

Um erro. O Clube começou o jogo tentando ar-
mar um sistema de três zagueiros. Dois deles seriam 
Diego Overbeck e Gilson. Compreendidas eventuais 
ausências, um equívoco. Perdeu qualidade no meio e 
colocou na zaga jogadores sem a rotina do lugar. Me-
xeu em dois setores da equipe e não ajustou nenhum. 

Juventude surpreende. O Juventude se classificou 
no apagar das luzes. Fez uma fase de classificação 
muito ruim. Mas uma vez classificado, parece que 
começou a jogar. Chegou à semifinal e no jogo de 
ida surpreendeu o Verinha. Fez 2 a 0 com autoridade. 

Jogou como nunca. No Clube União, teve rodada 
no sábado. O Dínamo, na Série Bronze, jogou como 
nunca. Enfrentou o líder, não se assombrou, propôs 
o jogo, criou chances. E perdeu. Outra vez. 

Venceu como sempre. Já o Bronco, pela Série 
Prata, sofreu com a concorrência da semifinal dos 
aspirantes do Municipal. Apenas 7 jogadores, com 
o goleiro Seco Iser jogando na linha e Cassinho no 
sacrifício. Mas o time é bom e a fase é ótima. Voltou 
a vencer e se manteve na liderança do campeonato. 

Um Inter maduro. O Internacional voltou a vencer. 
Sem grande esforço e com naturalidade, superou o 
CSA. Mas mais do que a quinta colocação e outra vi-
tória em casa, a boa notícia é uma mudança já notória 
de comportamento tático. Dos últimos jogos pra cá 
o, Inter deixou de ser o time que apenas reage, para 
passar a também propor o jogo. Aos poucos, começa 
a apresentar um leque maior de soluções ofensivas 
e de criação de jogadas. É um time que vai amadu-
recendo e que, parece, vai para a parada antes da 
Copa América no bloco de cima, com tranquilidade. 

Um Grêmio perdido. Já o Grêmio voltou a perder, 
agora para o modesto Ceará. E não se sabe o que 
mais irrita: ou a postura apática e desinteressada do 
time, ou então a presença em campo de jogadores 
que simplesmente não dão resposta, a exemplo de 
Michel (na zaga), Rômulo, Marinho e Vizeu ou então 
o discurso totalmente desconexo da realidade do 
técnico Renato. Que, para bem se entender, há muito 
tempo não dirige o melhor time do Brasil. E erra muito. 
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Domingo de vitórias 
para Galo e Periquito
Em casa, o Avenida 
enfrentou o Joinville 
e venceu por 2 a 1, 
mesmo placar que o 
Santa Cruz arrancou 
frente ao Nova Prata

No fim de semana, Avenida encarou o Joinville e garantiu vitória por 2 a 1
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Avenida e Santa Cruz 
foram bem em seus 
jogos no fim de se-

mana. O Alviverde teve com-
promisso pelo Campeonato 
Brasileiro Série D. Em casa, 
enfrentou o Joinville, na tarde 

de domingo, e venceu pelo 
placar de 2 a 1. Os gols foram 
anotados por Canhoto e Flá-
vio Torres. Deivid, no final, 
descontou para os visitantes. 
Com a vitória, o Periquito 
assumiu mais uma vez a lide-
rança do seu grupo, com sete 
pontos ganhos, um a mais que 
a Ferroviária-SP. Em terceiro 
está o Maringá, com dois, e 
na lanterna o Joinville, com 
apenas um. A partida deste 
fim de semana foi válida pela 
terceira rodada. O Avenida 
joga novamente contra o Join-
ville, no próximo sábado, dia 
25, em Santa Catarina.

Já pela segundona gaúcha, 
o Santa Cruz teve compro-
misso na cidade de Nova 
Prata. Em partida válida pela 
oitava rodada da competição, 
o Galo venceu por 2 a 1, com 
dois gols do atacante Igor No-
bre. O jogo também marcou a 
estreia do técnico Jair Galvão 
no comando da equipe santa-
cruzense. Com o resultado, 
o clube volta para a zona de 
classificação, ultrapassando o 
próximo adversário, o Cruz 
Alta, e chegando aos oito 
pontos ganhos. O duelo dire-
to também será fora de casa, 
no próximo domingo, dia 26.

PAMELA LOPES/AVENIDA

Vitória colorada, derrota gremista
Os colorados festejaram 

mais uma vitória no fim de 
semana. Com atuação segu-
ra e precisa, o Inter bateu o 
CSA, no domingo, em jogo 
válido pela quinta rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
A vitória veio pelo placar de 
2 a 0, em gols marcados por 
Nonato e Edenilson. Essa foi 
a terceira vitória colorada no 
campeonato, mantendo 100% 
de aproveitamento dentro de 
casa. Com o resultado, o clube 
chegou aos nove pontos, su-
bindo para a quinta colocação.  

O próximo compromisso co-
lorado é amanhã, às 20 horas, 
diante do Paysandu, em jogo 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil. 

Já o Grêmio viajou para 
Fortaleza, no fim de semana, 
para encarar o Ceará, mas aca-
bou superado por 2 a 1. O pla-
car foi aberto logo na primeira 
etapa, aos 10 minutos, com 
Ricardinho. Trocando passes, 
a bola chegou ao volante na 
entrada da área, que chutou 
no canto direito de Paulo Vic-
tor. Já aos 23, os donos da casa 

ampliaram. Fernando deu um 
passe para Thiago Galhardo, 
que de cara com Paulo Victor 
fez o cruzamento. No lance, 
Michel acabou desviando e 
marcando contra. Mas, o Grê-
mio descontou aos 30, com 
Everton. Com o resultado, o 
Tricolor não soma pontos na 
rodada. O Grêmio é 19º na 
tabela, com dois pontos, den-
tro da zona de rebaixamento. 
O próximo compromisso é 
amanhã, às 21h30min, frente 
ao Juventude, também pela 
Copa do Brasil. 
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