
Classificados
Guarany Futebol Clube 
(Bagé); Sport Clube 
Gaúcho; Sociedade 
Esportiva e Recreativa 
Santo Ângelo; Socieda-
de Esportiva Recreati-
va e Cultural Brasil

Próximos jogos
Gaúcho e Guarany 
23/06 - 15 horas

Santo Ângelo e Brasil 
23/06 - 15 horas

SEGUNDONA

Com sabor de derrota. No Clube União, o Bronco 
Boys foi a campo na tarde de sábado para enfrentar 
o Havana, treinado pelo também vera-cruzense Ari-
zinho. Depois de estar vencendo por 3 a 1, o time de 
Vera Cruz cedeu o empate. A igualdade, com gosto 
de derrota, representou também a perda da liderança 
da Série Prata. Embora com os mesmos 23 pontos, 
o Lanus lidera pelos critérios. E o sinal amarelo está 
aceso no Bronco: é preciso recuperar a intensidade 
e a competitividade. 

Com sabor de vitória. Já o Dínamo enfrentou o 
Belgrano, pela Série Bronze. Antes do jogo, nenhum 
resultado seria admissível, a não ser a vitória. Mas 
aí o time saiu perdendo por 2 a 0, de forma que o 
empate em 2 a 2 acabou sendo ponto conquistado. 
Ainda assim, era jogo em que os 3 pontos eram quase 
obrigação. Terá de recuperar adiante. Mas terá, so-
bretudo, de encontrar regularidade e competitividade 
para jogar. 

Campeões em Monte Alverne. Felipe Kist e Ike 
Porcher conquistaram, no domingo, o título de cam-
peões de Monte Alverne, na categoria aspirantes. 
Na vitória do União, de Quarta Linha Nova, Ike fez, 
inclusive, o gol do título, muito comemorado numa 
das localidades mais apaixonadas pelo futebol ama-
dor em toda região. 

A propósito. Por falar em conquistas pela região, 
merece destaque o ala/pivô Dadinho, campeão e 
goleador da categoria Força Livre/ Categoria Ouro 
da 12ª Copa Monte de Futsal, em Venâncio Aires. 

Eliminado. O Santa Cruz está eliminado da Se-
gundona Gaúcha. Depois de perder em casa e em-
patar em Bagé com o Guarany, o Galo deu adeus à 
competição. O que, consideradas as circunstâncias, 
não chega a ser surpresa. Nem há muito a lamentar. 
O Presidente Tiago Rech não esconde que o clube 
como um todo está numa fase de reconstrução. O 
projeto é de longo prazo e depende de uma reestru-
turação completa. O quadro social está abatido, o 
patrimônio do clube está precário e sem manutenção, 
o trabalho nas categorias de base recém foi retomado. 
Com pouco dinheiro e um aporte insignificante da 
Federação, fazer um time inteiramente novo foi um 
desafio. Que chegou a empolgar na pré-temporada, 
mas voltou à realidade num começo muito ruim de 
campeonato. Ainda assim, o time conseguiu passar 
à fase eliminatória. Enfrentar o time de melhor cam-
panha até então foi uma exigência inatingível. Mas o 
fato é que para 2020 já não se começa do zero. Há 
uma pequena brasa, que aos poucos pode aquecer e 
virar fogo alto. O que demandará, no entanto, tempo, 
trabalho e convicção. 

Avenida surpreendente. Classificado para a fase 
de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, 
o Avenida foi a Caxias do Sul, enfrentar o Caxias. Com 
2 jogadores a menos em boa parte do jogo, o time foi 
aguerrido, comprometido e altamente competitivo. O 
empate em 0 a 0, conquistado a custa de muita entre-
ga, traz a decisão para os Eucaliptos. E faz a gangorra 
pender levemente para o time de Santa Cruz. Ainda 
que o Caxias seja um adversário respeitável.

Copa América morna. Começou a Copa América 
no Brasil. Com estádios praticamente vazios (11 mil 
torcedores na Arena do Grêmio, 19 mil no Maracanã e 
13 mil no Mineirão), jogos nada empolgantes e de má 
qualidade técnica, a competição ainda não empolgou 
o público brasileiro. A destacar, a vitória sem brilho 
do Brasil, 3 a 0 na Bolívia, a derrota da Argentina para 
a Colômbia e o passeio do Uruguai sobre o Equador. 
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Empate em Bagé tira 
classificação do Galo
Equipe enfrentou o 
Guarani, na tarde de 
domingo, e ficou no 0 
a 0. Placar deu fim à 
participação do Santa 
Cruz no certame

Em Bagé, Santa Cruz não saiu do 0 a 0

SEGUNDONA GAÚCHA
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O  empate fora de casa 
impediu a classifica-
ção do Santa Cruz 

para a semifinal da Segun-
dona Gaúcha. O Galo viajou 
a Bagé, no fim de semana, 
para enfrentar o Guarany. 
Precisava de vitória, já que 
havia perdido a partida de 
ida, na última segunda-feira. 
Não conseguiu sair do 0 a 0 e 
deixou o sonho de avançar no 
certame para 2020. Em busca 
do acesso, o Guarany segue 
sua trajetória na semifinal da 
competição. O adversário será 
o Gaúcho de Passo Fundo, no 
dia 23 de junho, às 15 horas.

Em entrevista no final do 
jogo, o técnico da equipe san-
ta-cruzense, Jair Galvão, lem-
brou do gol sofrido nos minu-
tos finais do primeiro jogo da 
fase, o que exigiu que o time 
vencesse no último domingo. 
“Tivemos a infelicidade de 
tomar aquele gol, mas futebol 
é isso, são detalhes. Detalhes 
que não nos favoreceram”, 
pontuou ele, que parabenizou 
o elenco pela atuação no jogo 
de volta. Aliás, Galvão disse 

que teve atleta que deu um es-
petáculo. “E é isso. Não temos 
que passar a mão. Temos que 
dar condição de jogar e cobrar. 
Hoje, o Santa Cruz está com 
uma equipe que, se trabalhar, 
se manter, se souber trazer 
alguns jogadores referenciais, 
será muito forte no ano que 
vem. É forte candidata a su-
bir”, frisou.

Quem também projeta um 
2020 promissor é o presidente 
do Galo, Tiago Rech, sobre-
tudo pela atuação da equipe 
neste ano, na Segundona. 
“Tivemos três chances de gol, 
nos últimos minutos [jogo de 
domingo], que a gente pode-
ria ter levado a decisão aos 
pênaltis. Mas eu acho que o 
importante é ter mantido mais 
um ano o Santa Cruz aberto, 
jogando campeonato, ten-
tando buscar um quadro de 
sócios novo, novos diretores. 
E esse objetivo foi cumprido”, 
pontua ele, que, questionado, 

DIVULGAÇÃO

Avenida vai à Serra 
e volta com empate

União conquista
o Monte Alverne

BRASILEIRÃO D NOS ASPIRANTES

respondeu que ainda não 
está definida a participação 
do time na Copinha. “Estão 
acontecendo conversas com 
investidores, com ouros par-
ceiros”, resumiu Rech, que, 
junto com a equipe, fará um 
relatório da atuação do Santa 
Cruz no campeonato que 
para o time encerrou no fim 
de semana.

O Avenida subiu a Serra Gaúcha e empatou 
em 0 a 0 com o Caxias, no Estádio Centenário, 
no domingo, dia 16, em jogo pela série D do 
Campeonato Brasileiro. Embora o resultado 
não seja positivo, o time de Santa Cruz do 
Sul voltou tranquilo após ter ficado boa parte 
da partida com dois a menos, após Roger e 
Luis Henrique receberem cartões vermelhos. 
Agora, o Periquito terá uma semana de treina-
mento e preparação para o jogo de volta, em 
casa, no próximo domingo, dia 23, às 16 horas.

O União sagrou-se bicampeão dos aspiran-
tes do Campeonato Monte Alverne 2019/Taça 
Eroni Zappe, após jogo na tarde de domingo. 
A equipe derrotou o São José por 1 a 0, com 
gol de Ike. No feriado desta quinta-feira ocorre 
a decisão dos titulares. Em Linha Antão, na 
Chácara Bauermann, o Monterey recebe o São 
Martinho. Na partida de ida, o São Martinho 
venceu por 2 a 0, conquistando a vantagem 
do empate para o jogo de volta. O cerimonial 
inicia às 14h45min e o jogo às 15 horas.


