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Final do futsal é nesta sexta

Palestra de D’Alessandro lota o auditório da Unisc

Na disputa pelo 
primeiro lugar estão 
Arco-Íris e Boa Vista e 
pelo terceiro, Fortaleza 
e Centro. Jogos são 
no poliesportivo

INTERNACIONAL
Em jogo marcado por 
duas expulsões de joga-
dores colorados, Bruno 
e Guerrero, e protestos 
contra a arbitragem por 
um pênalti não marca-
do, o Inter foi derrotado 
pelo Flamengo no Rio 
de Janeiro, em mais uma 
partida pelo Brasileirão. 
Gabriel Barbosa, Arras-
caeta e Bruno Henrique 
marcaram para os cario-
cas na vitória por 3 a 1, na 
noite de quarta-feira, dia 
25. Edenilsom chegou 
a empatar no início do 
segundo tempo, mas o 
fato de ter dois a menos 
pesou e os cariocas leva-
ram a melhor. O próximo 
compromisso do Inter é 
contra o Palmeiras, no 
domingo, às 16 horas. 

GRÊMIO
O tricolor entrou em 
campo na noite de on-
tem pelo Campeonato 
Brasileiro. O adversário 
foi o Avaí. A próxima par-
tida da equipe de Porto 
Alegre será no domingo, 
às 16 horas, contra o Flu-
minense.

OLIMPÍADA
Foi aberta na noite de 
quarta-feira, dia 25, no 
Ginásio Poliesportivo, a 
55ª Olimpíada Nacional 
da Rede Sinodal de Edu-
cação (Onase), em Santa 
Cruz do Sul. Estão sendo 
disputadas as modalida-
des voleibol e basquete, 
masculino e feminino, 
nas categorias infantil e 
infanto-juvenil (de 12 a 
17 anos). Realizados pela 
Rede Sinodal de Educa-
ção, que promove uma 
Olimpíada Nacional, os 
jogos reúnem cerca de 
630 estudantes de toda 
a Região Sul do Brasil 
e se estendem até esta 
sexta-feira. O Colégio 
Mauá é o responsável em 
organizar o evento e re-
ceber os alunos nos três 
dias de competição. Se-
gundo o diretor, Nestor 
Raschen, é a oitava vez 
que a instituição sedia o 
evento. Os jogos ocor-
rem nos ginásios do Co-
légio Mauá, no Esporte 
Clube União Corinthians, 
no Ginásio Poliesportivo 
e na Unisc.

Jogos de ida da final foram realizados na noite de quarta-feira

Ídolo colorado esteve em Santa Cruz na segunda-feira

DECISÃO EM VERA CRUZ

ÍDOLO DO INTER

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

A Copa Integração 
de Futsal de Vera 
Cruz chega ao fim 

na noite desta sexta-fei-
ra, dia 27 de setembro. As 
partidas derradeiras serão 
no ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos, no 
bairro Araçá, a partir das 
20 horas. Porém, antes das 
disputas pelo terceiro lu-
gar e pela decisão, haverá 
jogos de escolinhas entre  
a Korpus Vera Cruz e a Kor-
pus Vale do Sol. O início está 
previsto para as 18 horas.

Na briga pelo bronze da 
competição estão Centro e 
Fortaleza. No confronto de 
ida, empate em 3 a 3. Os 
gols do Fortaleza foram de 
Maiquel (2) e Maicon e os do 
Centro de Rodrigo (2) e Gui-
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Andrés Nicolás D’Alessan-
dro, ou apenas D’Alessan-
dro para muitos, esteve em 
Santa Cruz do Sul na noite 
de segunda-feira, 23. Com 
o auditório central da Unisc 
lotado, o evento denominado 
“Uma história de sucesso” foi 
uma oportunidade para que 
o jogador do Internacional 
falasse sobre sua história no 
futebol e os quase 20 anos 
de carreira. Com um bate
-papo descontraído, o ídolo 
colorado levou palavras de 
motivação às pessoas e falou 
sobre a importância de cada 
um lutar pelos seus objetivos 
e acreditar em seu potencial. 

D’Alessandro ressaltou 
que já esteve em Santa Cruz, 
mas que, desta vez, o moti-
vo da visita foi diferente e 
permitiu uma maior aproxi-

mação com os torcedores. A 
intenção da palestra, segundo 
ele, foi contar aos torcedores 
alguns pontos que eles não 
sabem sobre sua vida pessoal, 
além de histórias de vestiário 
e maneira como o trabalho 
é realizado, tanto na vitória 
quanto na derrota. “Isso faz 
parte do futebol e da nossa 
vida”, sublinhou. 

A respeito da relação com 
o Internacional, o camisa 10 
não poupou elogios ao clube 
e à torcida. “São 11 anos de 
muita coisa vivida dentro 
do clube, mas sempre com a 
convicção de que o trabalho 
será feito da melhor maneira 
e que eu devo dar o meu me-
lhor para que o clube possa 
estar bem, se estruturar e 
se reerguer”, disse. Quando 
questionado sobre a perda 

lherme. Em caso de empate 
na noite de hoje, a decisão 
será nos pênaltis.

Já na busca pelo ouro estão 
Arco-Íris e Boa Vista. Na pri-
meira partida da final, o time 
do Arco-Íris abriu vantagem 
ao vencer por 6 a 1, com gols 

de Cássio (3), Anderson e 
Murilo (2). Cristian marcou 
o único gol do Boa Vista.

PREMIAÇÃO
Após os jogos de hoje, a 

Secretaria de Cultura, Tu-
rismo, Esportes e Lazer de 
Vera Cruz faz a entrega da 

premiação aos três primeiros 
colocados, bem como aos 
destaques individuais. Vão 
receber distinções: equipe 
com melhor disciplina; joga-
dor revelação; jogador desta-
que; goleiro menos vazado; e 
goleador.

mais recente, o título da Copa 
do Brasil, D’Alessandro la-
mentou, mas disse acreditar 
que conquistas virão futura-
mente. “A expectativa é gran-
de, a frustração muito maior, 
mas faz parte da nossa vida. 

Agora é seguir neste caminho 
que o futuro reserva coisas 
boas para o Inter”, acredita.

O Grupo Arauto acompa-
nhou o momento e fez galeria 
de imagens. Essa pode ser 
acessada no Portal Arauto. 


