
Gre-Nal morno. No anoitecer do último sábado, o 
estádio Beira Rio recebeu o Gre-Nal de número 421, vá-
lido pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, dois times 
praticamente reservas fizeram um jogo apático, quase 
desinteressado. O Inter, mantendo seu tripé de abertura 
de meio campo, foi bastante melhor no primeiro tempo. 
Mesmo tendo menos a bola, foi mais objetivo e mais 
eficiente na hora de atacar. Superioridade que lhe ren-
deu a vantagem na ida para o intervalo. Na volta para 
o segundo tempo, porém, menos por uma melhora do 
Grêmio e mais por uma acomodação colorada, o time 
deu campo e ainda mais bola ao tricolor. Que insistiu 
e, mesmo com muita dificuldade na jogada terminal,  
chegou ao empate com Luan. Uma igualdade que, neste 
momento e dadas as circunstâncias do jogo, parece ter 
ficado de bom tamanho e agradado a ambos. 

Destaques positivos. No lado do Internacional, o 
grande destaque da partida foi o jovem lateral direito 
Heitor. Firme, bom na marcação e sem se assustar com 
seu primeiro clássico, fez um jogo seguro e eficiente. 
No lado gremista, Léo Moura foi razoavelmente bem. E 
com boa vontade, David Braz e Taciano também. Mas 
nada de muito empolgante. 

Destaque negativo. O destaque negativo esteve 
fora do campo. Após o encerramento de um clássi-
co sem qualquer incidente até então, uma torcedora 
(aparentemente) do Grêmio, que acompanhava uma 
criança de 5, 6 anos, tirou da bolsa uma camiseta do 
tricolor e a acenou para sua torcida, próxima do lugar 
de onde estava. Um lugar destinado à torcida do Inter. 
Bastou para ser abordada com truculência por uma 
mulher identificada com a torcida do Internacional, ser 
empurrada, ofendida e quase agredida. Com a criança 
aos prantos, a camiseta do Grêmio foi retirada de suas 
mãos e ela foi forçada a deixar o local. 

Inaceitável. Alguns de meus melhores amigos são 
colorados. E alguns dos melhores amigos dos meus 
amigos, são gremistas. Isto não nos faz melhores ou 
superiores. Isso nos faz humanos civilizados, educados e 
moralmente prontos para convivermos com o diferente. 
De modo que é inconcebível, incompreensível e inacei-
tável a dificuldade que as pessoas têm para conviver 
num estádio de futebol. A falta de sensibilidade e de 
educação para conviver em sociedade de alguém que 
agride e ofende, pouco se importando com as lágrimas 
desesperadas de uma criança, tão vítima quanto sua 
mãe, causa tristeza, desilusão. Aliás, em alguns momen-
tos o ambiente do futebol, mesmo o futebol amador, 
numa educada e pacata comunidade do interior, é 
de uma pobreza que desilude e desanima. Mas aí, as 
pessoas de bem dão esperança. Neste caso, jogadores 
do Internacional, em peso, foram às redes sociais para 
condenar, se desculpar e tentar minimizar o ocorrido 
no espírito daquela criança. O mesmo fizeram os joga-
dores do Grêmio e as duas instituições. A sociedade, de 
modo geral, não relativizou, não colocou vírgula para 
estabelecer um “porém” e justificar. Condenou e nos deu 
esperança de que, sim, ainda poderemos ter no esporte 
a escola de uma vida com bons valores. 

Clube União. No Clube União, a rodada do final de 
semana foi de vitórias para Vera Cruz. Na Série Prata, 
representada pelo Bronco Boys, que venceu o Athletic 
por 4 a 3. E apesar de alguma oscilação e de desfalques 
importantes (e preocupantes), os resultados seguem 
positivos. E, na Série Bronze, do Dínamo, líder do se-
gundo turno. O time, aliás, engrenou. E o fez a partir 
de seus bons valores individuais e do encaixe de suas 
peças. Parece que cada um passou a ocupar o lugar que 
rende melhor. Além, é claro, do grupo à disposição do 
treinador. Quanto mais grupo, maior a chance de bons 
resultados nesta competição. 
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Copa Integração começa com 12 gols

Gre-Nal termina empatado em 1 a 1

A abertura da Copa In-
tegração de Futsal de Vera 
Cruz foi na noite de sexta-
feira. 12 gols foram anotados 
em três partidas, no ginásio 
poliesportivo do Parque de 
Eventos. Na primeira delas, o 
atual campeão, Boa Vista, en-
frentou o Fortaleza e venceu 
por 5 a 3, com gols de Allison 

(3), Cristian e Ruliano. Des-
contaram Rudiele, Carlos, 
Maicom. Logo na sequência, 
o Cipriano ganhou de 3 a 
1 do Centro, com gols de 
Guilherme (2) e Joel. Para o 
Centro, Guilherme anotou. E 
na terceira partida, o Centro 
Ecumênico venceu por 2 a 1 o 
São Francisco, com dois gols 

de Cai. Marcelo anotou para 
o time do São Francisco.

NOVA RODADA
A terceira rodada do Cam-

peonato será na noite desta 
quarta-feira, a partir das 
19h30min, no ginásio po-
liesportivo. Jogam: Entrada 
Ferraz e Boa Vista; Centro e 
Ferraz; e Fortaleza e Araçá.

A noite de sábado, dia 20, 
foi de clássico em Porto Ale-
gre. No Beira-Rio, Grêmio e 
Inter empataram em 1 a 1 no 
Gre-Nal 421, válido pela 11ª 
rodada do Brasileirão. Com 
times alternativos, as duas 
equipes fizeram um início de 
primeiro tempo equilibrado.

O Internacional começou 
a partida na frente no mar-
cador. Aos 21 minutos, em 
cobrança de falta, Rafael 
Sobis colocou a bola na área 
e Paulo Miranda acabou 
desviando contra para o gol, 
abrindo o placar. Aos 25, o 
Grêmio conseguiu chegar ao 

empate com Luan. Juninho 
fez um cruzamento na área e 
o camisa 7 mandou de cabeça 
para o fundo das redes.

Com o resultado, o In-
ternacional está na quinta 
colocação da tabela, com 17 
pontos, e o Grêmio na 10ª, 
com 15.
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Júlio e Ricardo levam 
a melhor na Stock Car
Pilotos venceram as 
duas provas realizadas 
neste fim de semana, 
no Autódromo 
Internacional de 
Santa Cruz do Sul

Ricardo Maurício e Júlio Campos, vencedores da rodada

VELOCIDADE

O fim de semana foi de 
Stock Car no Autó-
dromo Internacional 

de Santa Cruz do Sul. O para-
naense Julio Campos fez valer 
a posição de honra obtida na 
classificação e venceu com 
autoridade a primeira prova 
da rodada dupla. Com uma 
pilotagem rápida e consistente, 
Campos também contou com 
um ótimo pit-stop da equipe 
Prati Donaduzzi para receber 
a bandeirada com 1s6 de van-
tagem para Daniel Serra. Átila 
Abreu completou o pódio com 
a terceira posição.

Também no domingo, Ri-
cardo Maurício venceu a se-
gunda bateria da rodada dupla 
de Santa Cruz, considerada 
uma das mais agitadas de 
toda a temporada, com muitas 
disputas pela liderança. Logo 
na largada, um strike tirou fora 
sete pilotos: Marcos Gomes, 

Bruno Baptista, Átila Abreu, 
Rafael Suzuki, Marcel Coletta 
e Allam Khodair. Mais tarde, 
Cesar Ramos rodava e Bia 
Figueiredo batia forte, quase 
atingindo os bandeirinhas. 
O pole Lucas Foresti, sem 
pneus, segurou todo mundo 
e embolou toda a disputa até 
a parada obrigatória, quando 
abandonou com problemas. 
Foi nessa hora que surgiram os 
protagonistas Ricardo Mauri-
cio e Denis Navarro.

Denis começou a brilhar 
com sua estratégia diferente 
que privilegiou a prova 2 ao 
passar o então líder Galid 

Osman. Mesmo com mui-
tos botões de ultrapassagem, 
ele não soube aproveitar os 
acionamentos e viu Ricardo 
Mauricio tomar a ponta restan-
do poucas voltas para o fim, 
recebendo a bandeirada com 
1s193 de vantagem.

Nelsinho Piquet completou 
o pódio em terceiro, à frente 
de Guga Lima, Galid e Julio 
Campos, vencedor da prova 
1, que chegou em sexto e foi 
seguido pelo novo líder do 
campeonato, Daniel Serra.

Os resultados de ambas as 
corridas pode ser conferido no 
Portal Arauto.
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