
Futebol na Gincana. O Campeonato Municipal de 
Vera Cruz deu uma trégua em função da Gincana Muni-
cipal. O Clube União adiou a rodada em virtude do mau 
tempo. Mas ainda assim teve futebol no final de semana 
dos vera-cruzenses. No campo de futebol 7 do Clube 
Vera Cruz, meninas inscritas pelas seis equipes da Gin-
cana disputaram um torneio de futebol. Com partidas 
de 12 minutos e um campo encharcado, tomado pelo 
barro já depois do primeiro jogo, as meninas fizeram 
bons jogos. Algumas com notório talento, que, aliás, 
já desfilam por campos e quadras da região, e outras 
com menos qualidade, mas com a bravura, a coragem 
e a determinação que são marcas de gincaneiros de 
verdade. O público certamente teve o que aplaudir. E as 
equipes de quem se orgulhar. Destaque coletivo para a 
Kaimana, vencedora da disputa, seguida pela Kabonghi. 

Santa Cruz. A tendência se inverteu. E de virtual-
mente eliminado, o Santa Cruz chegou ao último jogo 
da fase de classificação da Segundona dependendo 
apenas de si para se seguir em frente. Confirmando o 
crescimento da equipe e apesar dos desfalques, o time 
goleou o Santo Ângelo e enfrentará o Guarany, de Bagé, 
em jogos eliminatórios. Uma pedreira, diante de um 
time que ainda não perdeu. Venceu 7 dos 10 jogos que 
disputou. Mas menos mal que os jogos ocorrerão no 
melhor momento do Galo, com um time que encorpou 
e em que a confiança está em alta. 

Avenida. O Avenida não fez outra vez um bom jogo 
e voltou a ser derrotado, desta vez para a Ferroviária, 
em São Paulo. O Avenida ficou com sete pontos e 
agora ocupa a 3ª posição no seu grupo da Série D do 
Campeonato Brasileiro. Precisa vencer o Maringá em 
casa na próxima rodada para se classificar à próxima 
fase. Mas precisa, antes, reencontrar o bom futebol que 
o caracterizou no início da competição. 

De olho na parada. O Grêmio espera ansioso a 
parada no Campeonato Brasileiro, em função da Copa 
América. É a esperança para a recuperação física e 
clínica do plantel, para a reorganização do time e para 
a volta dos bons resultados. Mas para isso precisará 
ajustar ainda mentalidade e atitude dentro do campo 
de jogo. No sábado, em nova derrota, agora para o 
Bahia, o time foi outra vez pouco intenso. É verdade que 
teve o controle (que não chegou a ser domínio) de boa 
parte do jogo. Mas ainda assim foi um time morno, lento 
em muitos momentos, pouco incisivo e pouco efetivo. 
E tanto há um componente mental, de atitude neste 
momento, que tão logo tomou o gol, o time mudou 
a rotação, mudou a velocidade do jogo. Com muitas 
mudanças e inúmeros desfalques por lesão, reverter o 
placar adverso seria mesmo difícil. Mas está claro que 
mais do que reencorpar o grupo, é preciso mudar a 
cabeça dos jogadores. E mais ainda do técnico. 

Parada inoportuna. Se para o Grêmio a parada é 
remédio, para o Inter ela não vem em boa hora. Jus-
tamente porque é o momento em que, mesmo com 
desfalques importantes de Moledo e Dourado, o time 
está mais encaixado e conciliando melhor desempenho 
com resultado. A uma defesa bastante firme, somou-se 
um ataque efetivo. Há o que melhorar na articulação, 
que ainda depende muito de um D’Alessandro que 
nem sempre poderá dar a resposta. É preciso criar 
mais e saber encontrar soluções, sobretudo para de-
fesas bastante fechadas. E para isso quase sempre é 
o velho argentino da camisa 10 quem tem de resolver. 
Mas o Inter tem um time muito organizado e com uma 
proposta clara de jogo. E, claro, tem hoje um homem 
decisivo, um atacante que é efetivo. O que torna tudo 
mais simples. 

ESPORTE23 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
4 DE JUNHO DE 2019

Inter vence, Grêmio perde no Brasileirão
FUTEBOL

BASTIDORES DO FUTEBOL

LUCIANO ALMEIDA
advogadolucianoalmeida@hotmail.com

Após goleada, Santa 
Cruz se classifica
Equipe aplicou 4 a 0 
no Santo Ângelo, na 
tarde de domingo, no 
Estádio dos Plátanos. 
Próximo jogo é no 
dia 10 de junho

Galo encerrou fase classificatória na quarta colocação

SEGUNDONA GAÚCHA
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O Futebol Clube Santa 
Cruz está classifica-
do para a próxima 

fase da Segunda Divisão do 
Gauchão. O Galo goleou o 
Santo Ângelo, por 4 a 0, em 
partida realizada no Estádio 
dos Plátanos, no domingo, 
dia 2. O placar foi aberto por 
Kelvin, na sobra de um escan-
teio. Mais tarde, Igor Nobre 
marcou o segundo em um 
pênalti e repetiu a dose aos 25 
minutos do primeiro tempo. 
O quarto gol da partida foi 
anotado aos 27 minutos do 
segundo tempo, com Everton. 
O adversário na próxima fase 
será o Guarany, de Bagé. O 
jogo será no Estádio dos Plá-
tanos, na segunda-feira, dia 
10 de junho, às 20 horas. 

Na tabela de classificação, 

o Futebol Clube Santa Cruz 
ficou na quarta colocação, 
com 12 pontos, em 10 jogos. 
A fase inicial da competição 
terminou com três vitórias do 
Galo, três empates e quatro 
derrotas. Do seu grupo, o B, 
se classificaram ainda Socie-
dade Esportiva, Recreativa e 
Cultural Brasil, Sport Clube 
Gaúcho e Sociedade Esporti-
va e Recreativa Santo Ângelo.

ERA PRECISO VENCER
Técnico do Santa Cruz, 

Jair Galvão disse, em entre-
vista, que o Clube sabia que 
não poderia depender de 
resultados de outros jogos. 

“Nós tínhamos que vencer”, 
pontua. “Sabíamos também 
que a equipe vinha em uma 
evolução. Fizemos dois bons 
jogos e esse, deste domingo, 
na frente do nosso torcedor”, 
acrescenta ele, feliz com a 
goleada aplicada. “Nos sur-
preendemos. Tivemos quatro 
gols. Ao meu comando, foi 
a melhor partida. Tivemos 
marcação impecável, saída de 
bola rápida, alternamos joga-
das, tanto pelo lado esquerdo 
quanto pelo direito. Não 
tivemos pressa para jogar. Só 
aceleramos com qualidade”, 
arremata.

DIVULGAÇÃO

O Internacional alegrou os 
torcedores colorados neste 
domingo, dia 2, com a vitória 
por 2 a 0 diante do Avaí, pela 
sétima rodada do Campeona-
to Brasileiro. Com a vitória 
sobre o vice-lanterna, o Inter 
sobe para quinto lugar, com 
13 pontos, e retorna à zona 
de classificação à Libertado-
res. Antes da parada para a 
Copa América, o Inter ainda 
enfrenta o Vasco da Gama, no 
Rio de Janeiro, e o Bahia, em 
Porto Alegre.

GRÊMIO
A noite de sábado foi de 

Campeonato Brasileiro para 
o Grêmio, que entrou em 
campo no estádio Pituaçu, 
em Salvador, para enfrentar o 
Bahia, pelo Campeonato Bra-
sileiro, mas acabou superado 
por 1 a 0. O primeiro tempo 

foi equilibrado, apesar de 
maior posse de bola gremista. 
O Bahia marcou bem, impe-
dindo o Tricolor de chegar 
com efetividade ao ataque. 
A melhor chance na etapa 
inicial saiu dos pés de Pepê, 
que recebeu um cruzamento 
em condições, mas a jogada 
foi interceptada pela defesa 
baiana.

Os 45 minutos finais co-
meçaram favoráveis para 
o Bahia que, logo aos nove 
minutos, teve um pênalti as-
sinalado a seu favor. Fernan-
dão cobrou e marcou para os 
donos da casa, assinalando 
o único gol da partida. Com 
o resultado, o Grêmio não 
soma pontos nesta rodada. O 
Tricolor é 18º na tabela.


