
Chorar no começo para sorrir no final. O Brasil foi 
eliminado da Copa do Mundo de futebol feminino ao 
perder para a França, na prorrogação, por 2 a 1. A elimi-
nação nas oitavas de final para as donas da casa, um time 
que perdeu um único jogo em todo o último ano, não 
chega a ser surpresa. Ao contrário, a Seleção Brasileira 
chegou ao Mundial depois de um período turbulento 
de mudanças. A preparação foi conturbada, várias jo-
gadoras chegaram à Copa voltando de lesão e outras 
visivelmente mal preparadas fisicamente. Logo, não foi 
a derrota que chamou a atenção. Mas sim o recado da 
capitã, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo 
e maior goleadora da história das copas (masculina 
ou feminina). Questionada sobre o sabor da derrota, 
Marta deu uma lição que serve ao futebol feminino, ao 
masculino, ao amador ou a qualquer área de atuação 
profissional: “eu queria estar sorrindo aqui ou até cho-
rando de alegria e acho que é esse o primordial, a gente 
tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando 
digo isso é querer mais, treinar mais, é se cuidar mais, 
é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos e mais 
quantos minutos forem necessários. É isso que peço 
para as meninas. Não vai ter uma Formiga para sempre, 
uma Marta, uma Cristiane. O futebol feminino depende 
de vocês para sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais. 
Chorem no começo para sorrir no fim”. Na vida, quantas 
pessoas estão dispostas a sofrer antes, para vencer, sorrir 
e celebrar depois?

Tímida melhora. O Brasil não começou bem a Copa 
América de futebol masculino. Na vitória sobre a Bolí-
via e no empate com a Venezuela, um time previsível e 
burocrático, em que não estiveram em campo neces-
sariamente os jogadores em melhor momento técnico. 
Foram escalados os preferidos do treinador. E aí está o 
grande defeito de Tite, que já é histórico: se apegar a 
gratidões, preferências, e relações passadas. E demorar, 
ter dificuldade para promover mudanças. Aí, contra o 
Peru, mudanças sutis, mas estratégicas. E o time já foi 
muito melhor. A vitória veio ao natural, com boa atuação 
sobretudo de Éverton, o melhor em campo. O time trou-
xe a torcida para o seu lado. E, enfim, houve resultado, 
rendimento e sinergia entre jogadores e torcedores.  

Municipal de Aspirantes. Entre Copa América e Copa 
do Mundo, tem Municipal de Vera Cruz também. E o final 
de semana foi de jogo da volta nos aspirantes e jogo 
de ida nos titulares. Pelo segundinho, o Clube mostrou 
força e venceu o Verona por 3 a 1, com destaque para 
Augusto e Cassinho. Garantiu uma das vagas na decisão. 
No outro confronto, o Independente enfrentou o Verinha.  
E tristemente, lamentavelmente, condenavelmente, o 
jogo não terminou. Foi interrompido aos 45minutos do 
PRIMEIRO TEMPO, quando jogadores e pessoas ligadas 
ao Verinha passaram a agredir o árbitro da partida. Nada, 
absolutamente nada, justifica ou defende quem não 
permite que um jogo chegue ao fim, tentando resolver 
na base da agressão física e da violência o que não se 
resolve no campo de jogo, com a bola rolando. Ainda 
mais quando sequer o primeiro tempo tinha termina-
do. Que a punição seja exemplar. Que não se diga que 
alguém deu motivo. Que não se justifique com erros. 
Que se aprenda a lição. Ou que se lamente depois o 
empobrecimento e o enfraquecimento cada vez maior 
do futebol amador. 

Bom empate. Nos titulares, o Independente foi a Li-
nha Henrique D’Ávila enfrentar o Juventude. E ainda que 
o time de Vila Progresso tenha um time com nomes mais 
conhecidos e no papel mais qualificado, o Juventude 
mostrou que não entregará fácil o título. O empate, 1 a 
1, no jogo de ida, deixa em aberto a decisão. Se o Inde-
pendente, que decide em casa, tem leve favoritismo, o 
Juventude está prontinho para surpreender
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Final do Municipal 
começa com empate
Juventude e 
Independente jogaram 
na tarde de domingo, 
em Linha Henrique 
D’Ávila, e encerraram 
o placar em 1 a 1 

Primeira partida da decisão foi no campo do Juventude, no domingo
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O primeiro jogo da de-
cisão do Campeona-
to Municipal de Fu-

tebol de Campo de Vera Cruz 
encerrou empatado. Junto ao 
campo do Juventude, em Li-

nha Henrique D’Ávila, o time 
da casa recebeu o Indepen-
dente, na tarde de domingo, 
dia 23, pela categoria titular. 
O marcador encerrou em 1 a 
1, com gols de Cristiano, para 
o Juventude, e de Emerson, 
para o Independente. 

Na tarde de sábado, outros 
dois confrontos foram reali-
zados pela competição, esses 
pela volta da semifinal dos 
aspirantes. Na partida entre 
Verona e Clube Vera Cruz, 
no Estádio Municipal, melhor 
para o Clube, que venceu 
pelo placar 3 a 1. Cássio (2) 

e Augusto anotaram os do 
Clube e Fagner marcou o do 
Verona. O resultado colocou 
o time na decisão do certame.

Ainda no sábado, mas 
em Vila Progresso, jogaram 
Independente e Verinha. O 
jogo foi interrompido pela 
arbitragem aos 45 minutos 
do primeiro tempo. Os fatos 
que levaram a suspensão 
foram relatados em súmula 
e julgados na noite de ontem 
pela junta disciplinar. Até o 
fechamento desta edição não 
haviam sido divulgadas as 
definições.
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REGIONAL
A primeira reunião para 
tratar sobre o Campeonato 
Regional de Futebol Ama-
dor do Vale do Rio Pardo 
ocorre nesta terça-feira, 
dia 25. Ela será no Estádio 
dos Eucaliptos, em Santa 
Cruz, a partir das 20 horas. 
O Trombudo, de Vale do 
Sol, é o atual campeão, nos 
titulares, e o Bom Jesus, 
nos aspirantes.

ASSAF
A Assaf teve o mando de 
campo em Vale Verde no 
último fim de semana pelo 
Campeonato de Futsal 

AVISOS

Série Ouro. A partida, rea-
lizada na noite de sábado, 
dia 22, ficou indefinida até a 
metade do segundo tempo 
e foi decidida nos minutos 
finais, quando Léo Rudek, da 
UFSM, brilhou e marcou três 
gols, determinando a vitória 
por 5 a 3 para o time de 
Santa Maria. A Assaf esteve 
três vezes à frente no placar. 
Os gols da equipe de Santa 
Cruz foram de Yan e Tatha 
(2). Para a UFSM marcaram 
Fábio, Moisés e Léo (3). O 
próximo jogo será no sába-
do, dia 29, contra a ARE, de 
Rosário do Sul, no poliespor-
tivo, em Santa Cruz. 

JIU-JITSU
O Regional de Jiu-Jitsu, 
realizado no dia 16, em San-
ta Cruz, entregou medalhas 
a atletas da região. Masseid 
Silva ficou com o segundo 
lugar na faixa branca adulto 
peso leve; e Adrian Scherer 
ficou com o primeiro lugar 
na faixa branca infantil e 
primeiro na faixa branca 
infanto juvenil. Ambos são 
alunos da Samurai Skull 
Warriors, de Vera Cruz. A 
Academia Brutus Team, de 
Santa Cruz, ficou campeã 
na categoria roxa e recebeu 
o segundo lugar do absolu-
to faixa roxa.


