
Copa América. A Copa América chega à fase semi-
final com algumas surpresas. De um lado o esperado 
superclássico entre Brasil e Argentina. E de outro duas 
surpresas. O Chile superou o Colômbia, de melhor cam-
panha até então, e o Peru eliminou o Uruguai. 

Ruindade. Mas não são exatamente os resultados que 
mais chamam a atenção. É o baixo nível. Os estádios estão 
quase sempre vazios ou com escasso público (muito pelo 
preço proibitivo dos ingressos). Os gramados, estão em 
péssimas condições e, à exceção da Arena Corinthians, 
são alvo de queixas, generalizadas. O desempenho 
coletivo das equipes deixa a desejar, produzindo jogos 
pouco atrativos, quase soníferos em noites de frio e uma 
chuva miúda. Não há o jogador de grande destaque, de 
rendimento superior. E de quem mais se espera, o astro 
argentino Lionel Messi, se tem um desempenho abaixo 
da expectativa. Com tamanha pobreza técnica, jogos 
ruins e ingressos caros, é uma competição que até aqui 
não empolgou. 

Brasil contra os hermanos. Não há mais a rivalidade 
de outros tempos. Mas Brasil e Argentina sempre atrai 
interesse e aí sim se pode ter o grande momento da Copa 
América. Pelo time que tem mais tempo de formação, 
por jogar em casa e pelo desempenho, levemente su-
perior, o Brasil tem algum favoritismo. Mas a Argentina 
tem Messi. E Messi pode, num lampejo, ganhar um jogo. 
E um campeonato. Será um grande jogo nesta terça em 
Belo Horizonte. 

A volta do Grêmio. Na próxima semana o Grêmio já 
estará em campo novamente para o restante da tem-
porada. As notícias que vêm desta retomada tricolor 
indicam uma novidade. Luan sendo testado como falso 
9, o homem que flutua na última linha de ataque a exem-
plo do que fez na conquista da Copa do Brasil em 2016. 
Recuperado fisicamente, focado e com as companhias 
de Jean Pyerre, Matheus Henrique, Everton e quem sabe 
Tardelli, pode indicar mais do que uma mudança tática, 
um crescimento. Individual, para ele, coletivo, para o time. 

Mais do mesmo. Se o Grêmio precisa recuperar o 
grupo e mudar, para crescer, o desafio do Inter é se 
manter. Quando chegou a parada para a Copa América, 
o time estava encaixado e tinha um rendimento estável, 
com pouca oscilação. Recuperar os lesionados, Moledo 
e Dourado, definir o substituto de Iago, vendido, man-
ter Edenilson são os grandes desafios. Que, superados, 
podem garantir a manutenção do bom desempenho do 
primeiro semestre. 

Aplausos. Um dos destaques do final de semana foi 
a conquista do título gaúcho, categoria Sub-20, pelo In-
ternacional, que venceu duas vezes o São José. No time 
colorado está o meia atacante vera-cruzense Nicolas 
Morsch, que já chama a atenção e tem algum protago-
nismo. Com trabalho, foco e pés no chão, o guri trilha um 
caminho que o levará, se não houver acidentes de percur-
so ou desvio de rota, a uma linda carreira. No jogo de ida 
da decisão, por exemplo, Niquinho deu a assistência para 
o gol de empate e fez o gol da vitória. Cumprimentos e 
torcida por mais e mais sucesso.

Suspensões. As notícias são de pesadas suspensões 
no Municipal, depois dos episódios de agressão. E de uma 
crescente filosofia de intolerância com a indisciplina, a 
violência e tudo que vai contra o jogo e o interesse dos 
desportistas. Exatamente como tem de ser. 

Clube União. Vitórias importantes de Vera Cruz no 
Clube União Corinthians. Na Série Prata, um Bronco 
desfalcado jogou com autoridade, com confiança e com 
organização, vencendo o fortíssimo time da Juventus, de 
Diego Overbeck. Já na Série Bronze, o Dínamo parece 
que enfim embalou. Goleou por 4 a 0 um dos principais 
times de sua divisão, o 100% parceria. Já faz campanha. 
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Assaf volta a vencer pela Série Ouro 
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Chuva adia final do 
Municipal de futebol
Decisão ocorre no 
próximo sábado, a 
partir das 14 horas, em 
Vila Progresso. Duelo 
será entre Juventude 
e Independente

Única partida do fim de semana foi dos aspirantes

Time de Santa Cruz ganhou de 4 a 2
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A chuva do fim de sema-
na impediu a decisão 
do Campeonato Mu-

nicipal de Futebol de Campo 
de Vera Cruz, na categoria 
titulares. A única partida que 
ocorreu foi pela semifinal dos 
aspirantes, entre Clube Vera 
Cruz e Independente. O jogo 
foi no Estádio da Colina, na 
tarde de sábado, e terminou 
em 1 a 0 para o Independente, 
que marcou com Márcio.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer, organizadora 

TALIANA HICKMANN

DIVULGAÇÃO

do campeonato, a data da final 
foi remarcada. As decisões das 
duas categorias serão no próxi-
mo fim de semana. No sábado, 
dia 6, será a vez das equipes 
principais jogarem, a partir das 
14 horas, em Vila Progresso. 
Como a primeira partida entre 
Independente e Juventude 
terminou empatada em 1 a 1, 
a decisão está aberta. Quem 

vencer no tempo normal fica 
com o troféu 2019. No caso de 
empate, haverá cobrança de 
pênaltis. A final dos reservas 
será no domingo, dia 7, a partir 
das 14 horas, também em Vila 
Progresso. Irão se enfrentar 
Independente e Clube Vera 
Cruz. A vantagem é do time 
do interior, que venceu o con-
fronto de ida.

O sábado foi de futsal junto ao ginásio 
poliesportivo, em Santa Cruz do Sul. A Assaf 
enfrentou a equipe do ARE, de Rosário do Sul, e 
venceu pelo placar de 4 a 2. O Tricolor precisava 
pontuar, pois vinha de derrota diante da UFSM, 
na rodada anterior, e ocupava a quarta coloca-
ção em seu grupo. Frente a isso, os jogadores 
entraram determinados em marcar mais três 
pontos. E conseguiram. A vitória foi construída 
com dois gols do capitão Graxa, um de Thiago 
Leal e um de Nenesto. Com o resultado favorá-
vel, o time subiu para o quarto lugar na tabela 
geral e segundo no grupo A, com 17 pontos. O 
próximo compromisso da Assaf é fora de casa 
contra o São Gabriel. 

COpA AMéRiCA
O Brasil está na semifinal 
da Copa América e en-
frenta a Argentina, nesta 
terça-feira, às 21h30min. 
A classificação veio após 
90 minutos de insistência 
tentando furar o bloqueio 
paraguaio, na última 
quinta-feira. O Brasil em-
patou no tempo normal e 
ganhou nos pênaltis.

AVISOS


