
Campeão invicto. No último sábado, o Independen-
te venceu o Juventude de Linha Henrique D’Ávila, no 
jogo de volta da decisão do Campeonato Municipal de 
futebol. O resultado garantiu o título, de forma invicta, 
para o time de Vila Progresso. E mesmo não tendo 
podido assistir à decisão, é possível dizer que foi uma 
vitória justa, daquela que desde o início foi a equipe com 
melhor desempenho. Uma conquista, portanto, que não 
admite qualquer tipo de contestação. E que recomenda 
direcionar todos os méritos para o Independente e todo 
seu grupo de trabalho em Vila Progresso, reforçado pela 
boa base que veio do Boa Vontade, de Linha Capão. 
Cumprimentos também ao Juventude, pela campanha 
de recuperação que o levou à decisão e a um honroso 
segundo lugar. 

Destaques individuais. A justiça e os méritos do 
Independente vão afiançados, inclusive, pelos prêmios 
e destaques individuais. Fernando foi eleito o melhor 
jogador do campeonato. O volante, aliás, vive um 
momento especial, em que sua qualidade e seu refino 
técnico começam a se aliar a uma crescente maturida-
de dentro do campo. Neizinho foi o goleador e Xuxu o 
goleiro menos vazado.

Campeão nos aspirantes. Como conquista pouca é 
bobagem, o Independente venceu o Clube Vera Cruz 
por 2 a 0, no domingo, e conquistou também o título 
dos aspirantes. Com o que, o Municipal de 2019 tem 
um único e legítimo dono. Parabéns ao Independente. 

Clube União. No Clube União, o Dínamo não ven-
ceu, pela Série Bronze. Mas o empate com o Extremos 
manteve a série invicta, de um time que aprendeu a 
jogar o campeonato e vai se firmando entre o grupo 
dos que classificam à próxima fase. Já na Série Prata, 
o Bronco Boys empatou com o Cantarera, 4 a 4. Segue 
na parte de cima da tabela, ainda que passe por ligeira 
instabilidade. 

Brasil campeão. O Brasil venceu o Chile, no domin-
go, e conquistou pela nona vez a Copa América. E o 
que mais se tem a comemorar é efetivamente o título. 
Porque numa competição de baixíssimo nível técnico, o 
time esteve longe de encantar e empolgar. Foi organi-
zado, como costumam ser os times de Tite. Mas faltou 
criatividade e inspiração com a bola nos pés. Se a defesa 
foi sólida e quase intransponível (sofreu apenas 1 gol 
e todo o campeonato), o setor ofensivo ainda é uma 
incógnita. A partir de agora, o desafio é exatamente 
preencher lacunas. Dani Alves, eleito o melhor jogador 
do torneio, chegará com 40 anos na Copa do Mundo 
de 2022. A lateral esquerda ainda procura um dono. No 
meio e no ataque, há vagas a serem preenchidas. Mas 
cumprir um ciclo e encontrar alternativas com vitória e 
conquista, é mais tranquilo. Daí porque o título merece, 
e muito, ser comemorado. 

A volta do Grêmio. Cumprida a intertemporada 
provocada pela Copa América, já nesta quarta-feira o 
Grêmio inicia seu super julho, mês recheado de decisões. 
A primeira dela já é em casa, contra o Bahia, jogo de 
ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. As notícias 
indicam uma surpresa: a possível ida de Jean Pyerre para 
a reserva. Nos últimos treinamentos, Maicon e Matheus 
Henrique formaram a primeira linha de meio, Alisson, 
Luan e Everton a segunda, com Diego Tardelli flutuando 
mais a frente. É preciso ver como vai funcionar nos jo-
gos, mas tirar Jean do time depois de seu desempenho 
no primeiro semestre, é muito, mas muito questionável. 

A volta do Inter. Já o Inter, deve voltar com baixas. 
Recuperaram Moledo e Dourado, perdeu Iago, vendido, 
e Zeca, que para por 3 semanas por lesão muscular. 
Acertar os lados do campo é o desafio de Odair para 
manter a estabilidade do time que já começa com uma 
pedreira. Enfrenta o Palmeiras, pela Copa do Brasil. 
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Independente fica 
com os dois troféus
Equipe de Vila 
Progresso faturou o 
Municipal de Futebol 
de Vera Cruz nas duas 
categorias: titulares 
e nos aspirantes
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4a 2. Esse foi o placar que 
deu ao Independente 
o título de campeão 

do Campeonato Municipal 
de Futebol de Vera Cruz, na 
categoria titulares. Em Vila 
Progresso, a equipe enfrentou 
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o Juventude, de Linha Hen-
rique D’Ávila, e marcou com 
Fernando, Neizinho, Miroca e 
Marquinhos. Para os adversá-
rios anotaram Jeferson e Dani. 
Com o resultado, após um 
primeiro jogo de empate em 
1 a 1, foi hora de correr para a 
torcida e comemorar, na tarde 
de sábado. Já no domingo foi 
a vez dos aspirantes se en-
frentarem. A partida também 
foi em Vila Progresso, mas 
entre Independente e Clube 
Vera Cruz. O time do interior, 
mais uma vez, se saiu melhor. 
Venceu por 2 a 0, com gols de 
Willian e Maiquel, e vibrou a 
conquista.

DESTAQUES
Após as partidas, além das 

premiações aos campeões, a 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer de Vera 
Cruz, organizadora do certa-
me, fez a entrega das distin-
ções individuais. O destaque 
do campeonato, nos titulares, 
foi Fernando Ritzel. O golea-
dor foi Neizinho. E o goleiro 
menos vazado, Diego da Rosa, 
o Xuxu, todos do Independen-
te. Nos aspirantes, o destaque 
da competição foi Cleberson, 
do Independente. O goleador 
foi Maxwell, do Verona. E o 
goleiro menos vazado foi Jona-
than, do Independente.

ASPIRANTES

TITULARES


