
Avanço justo. O Independente está na decisão do 
Campeonato Municipal. E a classificação deste time 
que é muito forte, foi valorizada pela postura compe-
titiva e de boa qualidade do Clube. Que teve coragem, 
jogou quando teve chance, criou oportunidades e outra 
vez, voltou a sofrer com a perda de gols. O Indepen-
dente, ao contrário, além de ser um time taticamente 
mais estável e mais organizado dentro do campo, foi 
sempre efetivo, frio e eficiente na hora de converter 
as chances que criou. Agora espera o vencedor de 
Juventude e Verinha, que teve seu confronto adiado. 

Lamentável. Foi feia e desleal a entrada do atacante 
Ike Porcher, do Clube Vera Cruz, no também atacante 
Neizinho, do Independente. Um carrinho por trás, os 
dois pés no ar. O lance lembrou a voadora do zaguei-
ro Genílson, do Juventude, em Pepê, do Grêmio, pela 
semifinal do Gauchão deste ano. Por sorte, não houve 
uma lesão mais grave. Mas 2 minutos depois, o Ike, que 
deveria ter recebido cartão vermelho, num gesto de hu-
mildade e consciência reconheceu e se desculpou pela 
atitude que admitiu ser condenável. Pior mesmo foi o 
que se ouviu da comissão técnica, no banco do Clube 
Vera Cruz: futebol é para homem e o Clube, perdendo, 
precisava tomar uma atitude. Declarações como esta 
poderiam ser criticadas por uma coluna inteira. Mas 
sequer merecem comentários, tamanha sua pobreza.

Santa Cruz. O F.C. Santa Cruz, que esteve muito 
perto de não passar à próxima fase da Segundona 
Gaúcha, empatou no último domingo, com o Cruz Alta, 
e depende apenas de suas próprias forças, contra o 
Santo Ângelo, em casa, para seguir adiante. Expecta-
tiva de grande público nos Plátanos no próximo do-
mingo, para ver um time que parece ter outra atitude 
e uma postura mais intensa e competitiva desde que 
Jair Galvão assumiu. 

Avenida. Mesmo com a derrota do último sábado 
em Joinville para os donos da casa, o Avenida segue 
liderando seu grupo, na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Desde que China Balbino assumiu e, é ver-
dade, com os reforços que foram agregados, o time 
tem outra postura. É mais propositivo, não se limita 
a defender e apostar em uma bola. E tem jogadores 
mais comprometidos. O time do Gauchão, segundo 
informações, tinha sérios problemas de vestiário. O 
preço pago foi alto e a queda para a Divisão de Acesso 
ensinou uma dura lição a jogadores que dependem da 
continuidade e do calendário do clube para se mante-
rem. É outro time. 

Pronto para decolar. O Grêmio deu sinais e espe-
ranças ao seu torcedor de que efetivamente poderá, 
para usar as palavras de seu técnico, decolar no Cam-
peonato Brasileiro. O bom rendimento, na vitória sobre 
o Atlético-MG no sábado, passou por obviedades: 
um zagueiro, o jovem Rodriguez, na zaga ao invés de 
improvisações. Michel no seu lugar, dando a proteção 
de que a defesa se ressentia. Tardelli e Vizeu nos lu-
gares de Alisson e André, providência que ainda que 
só tenha ocorrido no intervalo, se revelou inadiável. E, 
por fim, uma atitude diferente, a partir da cobrança 
forte que, segundo se soube, foi feita no vestiário ao 
longo da semana. O Grêmio foi, assim, um time melhor 
distribuído em campo e com a desistência, ainda que 
momentânea, de quem não dá resposta. Fazendo o 
simples, a vitória veio. 

Internacional. É para ser comemorado o empate do 
Inter na Vila contra o Santos. Primeiro porque lá será 
sempre ponto ganho. Muitos perderão seu jogos no 
alçapão santista. Mas, sobretudo pelo bom desempe-
nho coletivo do time. Que quase ganhou.
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Assaf conquista mais uma vitória

Grêmio vence a primeira no Brasileirão

SÉRIE OURO

VITÓRIA

BASTIDORES DO FUTEBOL

LUCIANO ALMEIDA
advogadolucianoalmeida@hotmail.com

Santa Cruz empata 
e Avenida perde
Galo enfrentou o Cruz 
Alta, pela segundona 
gaúcha, enquanto 
o Periquito jogou 
com o Joinville, pelo 
Brasileirão Série D

Avenida perdeu por 1 a 0 para o Joinville

Santa Cruz e Cruz Alta terminaram em 1 a 1
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Os resultados no fute-
bol do fim de semana 
não foram os mais 

esperados às duas equipes de 
Santa Cruz do Sul. Em parti-
da na tarde de domingo, dia 
26, em Cruz Alta, o Futebol 
Clube Santa Cruz empatou 
em 1 a 1 com o Cruz Alta. O 
Galo chegou a sair na frente, 
no primeiro tempo, com gol 
de Igor Nobre, mas não con-
seguiu segurar o resultado 
na etapa complementar. A 
classificação será decidida na 
próxima rodada dentro dos 
Plátanos. O adversário será 
o Santo Ângelo. Na tabela de 
classificação, o Galo é quarto 
colocado, com nove pontos, 
em nove jogos. Ele soma duas 
vitórias, três empates e quatro 
derrotas. Em seu grupo, o 
líder é o Sport Clube Gaúcho, 
com 19 pontos, em oito jogos.

E pelo Brasileirão Série D, o 
Avenida sofreu no sábado, dia 
25, sua primeira derrota. Em 

jogo contra o Joinville, o Peri-
quito perdeu por 1 a 0. Mesmo 
assim, a equipe não saiu da 
liderança de seu grupo: o 
A17. O time soma sete pontos, 
em quatro jogos. Foram duas 

vitórias, um empate e uma 
derrota. O próximo desafio do 
Avenida é no sábado, dia 1º de 
junho, contra a Ferroviária, no 
Estádio Fonte Luminosa, às 
18 horas.

FOTOS DIVULGAÇÃO

A Assaf venceu mais uma 
pela Série Ouro de Futsal. A 
partida contra o Lá Maquina 
foi no último sábado, dia 25, 
junto ao ginásio poliesporti-
vo, em Santa Cruz do Sul. O 

marcador encerrou em 4 a 2, 
com gols do capitão Graxa 
e de Thiago Leal (3). Com o 
resultado, a equipe chegou 
aos 12 pontos, mesma pon-
tuação da equipe líder: a As-

soeva. O próximo compro-
misso do time comandado 
por Cleber Pereira é sábado, 
dia 1º de junho, quando o tri-
color vai a Pelotas enfrentar 
o Paulista.

O Grêmio conquistou a 
primeira vitória da tempo-
rada no Campeonato Brasi-
leirão Série A. O adversário 
foi Atlético-MG, no sábado, 
dia 25, em partida válida 
pela sexta rodada. O pla-
car fechou em 1 a 0. Foi na 
etapa complementar, logo 
no minuto inicial, que Jean 

Pyerre cobrou um escanteio, 
colocou na área e ela caiu 
limpa para Felipe Vizeu, 
que dominou e mandou 
uma bomba, com toda força 
para o fundo do gol. Com o 
resultado, o tricolor subiu 
para a 17ª colocação.

INTERNACIONAL
Em partida marcada pelo 

equilíbrio e por duas inter-
venções do VAR, o Inter-
nacional empatou sem gols 
com o Santos na tarde de 
domingo, dia 26, na Vila 
Belmiro. O resultado deixa 
o colorado na sétima coloca-
ção, com 10 pontos. O líder 
do campeonato segue sendo 
o Palmeiras, com 16 pontos.


