
Momento histórico. O futebol do Rio Grande do Sul 
vive um momento encantado, daqueles que dificilmen-
te se repetem e que entram para a história. Na Copa 
do Brasil, ambos estão na semifinal. Ambos estão em 
boa vantagem, a um passo da decisão. Ambos estão, 
portanto, muito perto de decidir em dois clássicos uma 
competição nacional. Mas não é tudo. Ambos estão nas 
quartas de final da Libertadores. Se passarem, haverá 
Gre-Nal na semifinal. E 2019 poderá ficar marcado como 
o ano em que o maior clássico dos gaúchos e um dos 
maiores do mundo decidiu a Copa do Brasil e decidiu 
vaga na final da Libertadores. Um ano, portanto, mágico 
para os apaixonados pelo futebol e para os aficcionados 
pela rivalidade Gre-Nal. Para não ser esquecido. 

Grêmio das Copas. O Grêmio que disputa as Copas 
do Brasil e Libertadores é um time para ser temido. 
Intenso, enérgico, com imposição técnica e anímica 
sobre os adversários. Costuma ter a bola e trabalhá-la 
para chegar ao gol adversário. É um time interessado 
e efetivo na busca de resultados importantes. Ainda 
que não seja favorito, é candidato a conquistar ambos 
os títulos. 

Grêmio no Brasileiro de pontos corridos. Jogador 
de futebol é um sujeito melindroso. Que exige trato 
cuidadoso e que normalmente tem uma estado de 
ânimo extremamente sensível e vulnerável. Então, se 
ele perceber no técnico, nos companheiros, na direção 
do Clube ou em qualquer escaninho que seja um inte-
resse menor por eventual jogo ou competição é certo 
que se desinteressará, tirará o pé, jogará no modo 
automático. Portanto é perfeitamente compreensível 
que no Brasileiro, cuja disputa o Grêmio como institui-
ção desde o início revelou desinteresse, os jogadores 
sejam mornos, joguem sem a ambição, a energia e a 
entrega que depositam em outros campeonatos. O 
Grêmio, conscientemente, abdicou da disputa do título 
Brasileiro. Os jogadores, ainda que involuntariamente, 
foram tomados por este desinteresse e em cada jogo 
do campeonato se arrastam para cumprir tabela. 

Inter maduro. O Internacional atingiu, nesta etapa 
do ano, uma maturidade suficiente para ser apontado 
como o principal favorito à conquista da Copa do Brasil 
e um dos fortes candidatos à Libertadores. E a principal 
característica deste time colorado, que não tem brilho, 
é a praticidade, a efetividade, a capacidade de fazer 
resultados importantes. Um time com uma defesa muito 
forte e com um ataque que marca quando precisa de-
cidir. Um time equilibrado, bem organizado, com uma 
proposta clara. E, sobretudo, um time que se livrou do 
complexo de vira-lata, que reincorporou a grandeza que 
nunca perdeu e que hoje joga por títulos. Se vai ganhar 
ou não, é outra história. Mas que está perto deles, isso 
é inegável. 

Regional. No próximo domingo, 25 de agosto, Vale 
do Sol sediará a abertura do Campeonato Regional 
2019. O clássico do Vale do Plums entre Formosa e 
Trombudo abre uma competição que cresceu e se qua-
lificou ainda mais. Tem times muito fortes, pelo menos 
3 ou 4 candidatos ao título e jogadores renomados do 
futebol profissional. Que seja uma grande competição.

Clube União. No Clube União, boa rodada para os 
times de Vera Cruz. O Bronco Boys, na Série Prata, outra 
vez bastante desfalcado, conseguiu importante empate 
contra o Canchero. Aliás, não fosse o desperdício de um 
shoot-out no último lance da partida e o time teria até 
vencido. Já o Dínamo, na Série Bronze, parece não ter 
sentido a derrota na rodada anterior. Encarou o forte 
time do Borússia. E venceu, para manter campanha em 
alta no segundo turno e se firmar entre os que classifi-
cam à próxima fase.
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Beto e Salu vencem 
em Santa Cruz do Sul
Copa Truck foi 
realizada no fim 
de semana junto 
ao Autódromo 
Internacional, com 
direito a casa cheia

Provas foram realizadas no fim de semana

AUTOMOBILISMO

A Copa Truck abriu no 
domingo a Terceira 
Copa da temporada 

2019 com casa cheia, tempo 
bom e vitórias de Beto Mon-
teiro e Paulo Salustiano no 
circuito de Santa Cruz do Sul. 
Ambas as provas tiveram de 
tudo: falhas mecânicas cine-
matográficas, trocas de tinta e 
lances que provocaram polê-
micas entre os pilotos.

Largando da pole na cor-
rida 1, Beto foi pressionado 
o tempo todo por Leandro 
Totti e Paulo Salustiano. Po-
rém, o piloto da Volkswagen 
conseguiu se presentear pelo 
aniversário de 43 anos com-
pletados no domingo com a 
quinta vitória na temporada 
em 10 corridas realizadas – fa-
zendo dele o nome a ser batido 
em 2019.

Já a segunda corrida teve o 

DIVULGAÇÃO

piloto da casa Régis Boessio 
largando na ponta por causa 
do grid invertido. O gaúcho 
tentou, mas não foi páreo para 
os concorrentes e foi desaban-
do na tabela após a terceira 
volta. Coube a Felipe Giaffone 
e Paulo Salustiano dominarem 
o espetáculo e protagonizarem 
o momento mais polêmico do 
fim de semana.

Em uma disputa dura, com 
direito a um enrosco no fim 
da reta principal, Salustiano 
conseguiu efetuar a ultrapas-
sagem após os dois esparra-

marem para a área de esca-
pe da curva 1. Giaffone não 
escondeu a insatisfação pelo 
incidente, enquanto Salustia-
no seguiu livre para somar 
seu terceiro triunfo neste ano. 
Salu saiu de Santa Cruz como 
maior pontuador e líder da 
Terceira Copa com 36 pontos, 
cinco a mais que Totti, quinto 
na prova 2.

Agora, a Copa Truck faz 
intervalo de 15 dias até a prova 
que define a Terceira Copa em 
Rivera, no Uruguai – única 
prova internacional de 2019. 

Estão conhecidos os times 
que avançam para a próxi-
ma fase da Copa Integração 
de Futsal de Vera Cruz. Os 
jogos derradeiros da classi-
ficatória foram na noite da 
última sexta-feira, dia 16. 
Pela chave A, classificaram-se 
Centro Ecumênico, Fortaleza, 
Boa Vista e São Francisco. Já 
pela chava B, Arco-Íris, Fer-
raz, Independente e Centro. 
Cinco equipes deram adeus 
à competição.

RESULTADOS 
Na noite de sexta-feira, o 

Independente venceu o Ci-
priano pelo placar de 7 a 4, 
com gols de Robson, Jonatas, 
Leandro (2), Frederico, Cassia-
no e Leonardo. Descontaram 
Júlio (2), Luan e Gilnei. No 
segundo jogo, o São Francisco 
ganhou de 5 a 4 do Araçá, com 

gols de Marcelo (3), Marcelo 
A. e Cássio, descontando 
Cássio (2) e Roger. A terceira 
partida terminou em Walk 
Over (W.O) para o Centro 
Ecumênico. O adversário era 
o Entrada Ferraz.

PRÓXIMOS JOGOS
A fase de quartas de final, 

que será em partidas de ida 
e volta, teve início na noite 
de ontem. Jogaram Centro 
Ecumênico e Centro e o Boa 
Vista enfrentou o Ferraz. As 
partidas foram no ginásio 
poliesportivo do Parque de 
Eventos, no bairro Araçá, 
e estavam em andamento 
até o fechamento desta edi-
ção. Na noite desta sexta-
feira, mais confrontos pelas 
quartas de final do certame: 
Arco-Íris e São Francisco e  
Fortaleza e Independente. 

CLASSIFICAÇÃO
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CHAVE A*
CENTRO ECUM.
FORTALEZA
BOA VISTA
SÃO FRANCISCO
ARAÇÁ
JUVENTUDE
ENTRADA FERRAZ

CHAVE B*
ARCO-ÍRIS
FERRAZ
INDEPENDENTE
CENTRO
CIPRIANO
ASF BOA VISTA

*Classificaram-se os 
quatro primeiros de cada chave.

Os jogos também serão no 
poliesportivo. Os quatro me-
lhores times avançam para a 
semifinal.


