
Um jogador desaprende? A pergunta poderia se re-
ferir a inúmeros jogadores. Ganso, Pato, Jadson. Ou Luan. 
Em 2016 Luan, meia atacante do Grêmio, foi fundamental 
na conquista da Copa do Brasil, que devolveu ao clube 
um grande título depois de 15 anos. Em 2017, na conquista 
da terceira Libertadores pelo time gremista, foi eleito o 
melhor jogador da competição. Antes disso, nos jogos 
olímpicos do Rio, iniciou na reserva da Seleção Brasileira. 
Alçado à condição de titular, deu ao time o equilíbrio que 
o conduziu à medalha de ouro olímpica. Graças ao seu 
desempenho, ganhou destaque semelhante ao dado ao 
craque Neymar. Por fim, era unanimidade entre a crítica 
especializada para estar na lista dos convocados à Copa 
da Rússia. E coincidiu justamente com sua não convo-
cação, uma queda drástica de rendimento. Hoje Luan é 
reserva do Grêmio. E cada vez que entra em campo, com 
raras exceções, o que se vê é um jogador sem inspiração, 
apático e desanimado. Sem força física, sem vitalidade, 
sem explosão, sem imposição contra quem quer que 
seja. Há dois anos, Luan não é mais sombra do que era e 
muito já se disse. Que a causa seriam lesões recorrentes, 
ou a falta de foco, ou uma vida desregrada e noturna fora 
do campo. O fato é que Luan tem um potencial técnico 
acima da média, que seguramente pode inscrevê-lo no rol 
dos melhores jogadores do Brasil. Mas se quiser voltar à 
prateleira dos grandes, precisará mudar muito. Primeiro, 
o foco, a concentração. Depois, sua cabeça e sua men-
talidade. E, inclusive, seu condicionamento físico para 
competir em alto nível. No futebol, passado e gratidão 
não garantem posto. 

Um jogador aprende? Neymar pode aprender e se 
corrigir? Deyverson consegue? E Felipe Melo? No final de 
semana, o Palmeiras empatou com o Bahia, 2 a 2. E uma 
das causas do insucesso para quem buscava a vitória e 
a aproximação da liderança, foi a expulsão, mais uma, de 
Felipe Melo. Observado o aspecto técnico, Felipe Melo 
tem todos, absolutamente todos os predicados para a 
posição em que joga. Tem altura, tem porte físico, tem 
força e intensidade. Tem leitura de jogo. E com a bola no 
pé, tem uma qualidade de passe, curto e longo, invejável. 
Além disso, é muito efetivo na bola aérea, seja ofensiva, 
seja defensiva. Mas aí vem a personalidade, a cabeça, 
o personagem que criou. E o que se tem é um jogador 
que está sempre alguns graus acima do necessário ou do 
admissível. Parece querer se impor pela valentia. Parece 
querer impor temor. Está sempre querendo aparecer mais 
por esbravejar, do que por jogar. E isso prejudica. O time. 
E a ele próprio. Passados dos 30 anos, especialmente num 
mundo de vaidades, afagos e em que poucas verdades 
são ditas, um jogador pode aprender com os erros e 
evoluir a ponto de entregar em campo todo o potencial 
que tem? Ou pau que nasce torto, nunca se endireita?

Um pé na decisão. O Internacional venceu o Cruzeiro, 
em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da semifinal da Copa 
do Brasil. A vitória fora de casa, mais do que dar uma 
vantagem enorme para o colorado, afunda ainda mais o 
adversário numa crise técnica e institucional sem prece-
dentes. O Inter, ao contrário, é hoje um time equilibrado e 
maduro, estruturado taticamente e com alta capacidade 
de decisão e de definição de jogos. A propósito, não fosse 
a parada de quase um mês, seria possível cravar: o Inter é 
o principal e grande favorito ao título da Copa do Brasil. 
E um dos grandes postulantes à Libertadores. 

Aposta alta. Na derrota para o Flamengo, sábado, o 
Grêmio revelou uma vez mais, de forma clara e incon-
testável, que o Campeonato Brasileiro está relegado a 
terceiro plano. E que sua aposta são as copas, do Brasil 
e Libertadores. Uma aposta, aliás, de risco. Se algum dos 
títulos não vier, o tricolor corre o risco de despertar (do 
sonho) muito longe do bloco de cima no Brasileiro. E de 
terminar a temporada de forma melancólica.
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Sempre Amigos é campeão da bocha

Sexta-feira de 18 gols pelo futsal

Sempre Amigos venceu o adversário por 5 a 0
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O Campeonato Municipal 
de Bocha de Vera Cruz che-
gou ao fim na noite do último 
sábado, dia 10 de agosto. Em 
Mato Alto, o Sempre Amigos 
enfrentou o Bar Encontro dos 
Amigos, venceu pelo placar 
de 5 a 0 e ficou campeão da 
Taça Ouro. No jogo de ida da 
finalíssima, o Encontro dos 
Amigos havia vencido por 4 
a 1 e tinha vantagem, mas que 
não foi suficiente.

Após os jogos derradeiros, 
no fim de semana, teve a pre-
miação do certame. O melhor 
ponteiro foi Irguinho, do Sem-

18 gols foram marcados na 
noite da última sexta-feira, 
dia 9, pela Copa Integração 
de Futsal de Vera Cruz. 
No primeiro confronto, o 
Arco-Íris venceu o Ferraz 
pelo placar de 3 a 1, com 
gols de Cássio, Fernando e 
Murilo. Descontou Márcio. 
No segundo embate, o São 
Francisco ganhou de 6 a 1 
do Entrada Ferraz, com gols 
de Douglas (2), Marcelo 
(3) e Willian. Para o time 
do Entrada Ferraz marcou 
Adilson. No fechamento da 
rodada, o Centro Ecumênico 

VINÍCIUS HOCHSCHEIDT

Extrato do Edital nº 174/2019
Secretaria Municipal de Administração

Câmara Municipal de Vereadores

Processo Seletivo Simplificado nº 047, para contratação por prazo 
determinado.

O Prefeito de Vera Cruz, GUIDO HOFF, e, WALDIR JUSTMANN, 
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Vera Cruz, no uso 
de suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO, a abertura do Processo 
Seletivo Simplificado nº 047, que se constituirá em análise de currículos 
para a contratação da função temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS. O vencimento será de R$ 1.122,00. A carga horária será de 
40 horas semanais. As inscrições serão gratuitas, devendo o candidato 
comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, munido de 
instrumento público ou particular de mandato, junto à Câmara de Ve-
readores, nos dias úteis, no período de 12 a 16 de Agosto de 2019, no 
seguinte horário: das 07h30 as 11h30 e das 13h00 as 17h00. A íntegra 
do Edital com as demais informações sobre o processo encontra-se afi-
xado no Quadro de Atos Oficiais do Município e no site www.veracruz.
rs.gov.br e na Secretaria Municipal de Administração, sito à Av. Nestor 
Frederico Henn, 1645.

Vera Cruz, 12 de Agosto de 2019. 

GUIDO HOFF
PREFEITO MUNICIPAL

pre Amigos. O melhor atirador 
foi Titico, do Bar Encontro dos 
Amigos. Já o jogador mais 

jovem foi Davi, do Bar da Ale-
moa, e o mais velho, Finkler, 
também da Alemoa.

ganhou de 4 a 3 do Fortale-
za. As balançadas de rede 
foram de Maiquel, Diogo e 
Willian (2), para o Centro 
Ecumênico, e de Marlon (2) 
e Richard, para o advesário. 
A média de gols por partida 
ficou em seis.

RODADA DE ONTEM 
Na noite desta segunda-

feira, dia 12, no ginásio do 
Independente, em Vila Pro-
gresso, três partidas foram 
realizadas: Juventude e En-
trada Ferraz; Fortaleza e São 
Francisco; e Independente e 
ASF Boa Vista. Até o fecha-

mento desta edição, os jogos 
estavam em andamento. 

RODADA DE AMANHÃ
Nesta quarta-feira, dia 14, 

junto ao ginásio poliespor-
tivo do Parque de Eventos, 
no bairro Araçá, em Vera 
Cruz, jogam, a partir das 
19h30min, Centro Ecumê-
nico e Araçá, Boa Vista e Ju-
ventude e Centro e Arco-Íris. 

E na sexta-feira, dia 16, 
também no poliesportivo, 
se enfrentam: Cipriano e In-
dependente; São Francisco e 
Araçá; e Centro Ecumênico e 
Entrada Ferraz.

Santa-cruzense 
vai jogar futebol
na Turquia

TALENTO

Pedro Henrique Kon-
zen, de 29 anos, tem um 
novo desafio. Após ser 
campeão grego pelo 
PAOK, o santa-cruzense 
foi anunciado como re-
forço do Kayseripor, da 
Turquia. O meia-atacante 
assinou contrato até 2022. 
Para anunciá-lo, o clube 
divulgou vídeo com lan-
ces do santa-cruzense no 
Instagram. Além da Grécia, 
Pedro soma na carreira 
passagens pelo futebol da 
Suíça, França e do Azer-
baijão. No Brasil, jogou no 
Grêmio e no Caxias.


