
Debaixo d’água. Choveu em Santa 
Cruz e região. E não foi pouco. Com os 
campos alagados, o final de semana foi 
de tudo, menos futebol amador. Todos os 
campeonatos com suas rodadas adiadas, 
inclusive o início da fase eliminatória do 
Regional.

Tem Vera Cruz sim. Na semana que 
passou eu disse aqui que lamentavel-
mente Vera Cruz deu um adeus precoce 
ao Campeonato Regional. O que eu não 
disse, por falta de espaço para repercutir 
tantos assuntos, é que se nos titulares 
não houve classificação dos times de 
Vera Cruz, nos aspirantes Independen-
te e Unidos de Vera Cruz seguem na 
competição. Embora tenham pela frente 
confrontos duríssimos, os dois times fi-
zeram uma primeira fase razoável e têm 
possibilidade de ir adiante. Vale a torcida. 

A sensação de ver o jogo de perto. 
Para quem gosta, sentar em frente à TV 
para ver um jogo grande, de decisão, é 
um prazer especial. Poder ver um jogo 
assim a 10 metros da linha lateral, mais do 
que a sensação emocional e sentimen-
tal, permite ter uma noção ainda maior 
do jogo. Dá pra ver o campo inteiro, a 
disposição de todo o time no campo de 
jogo, o posicionamento dos jogadores 
que estão sem a bola. E, especialmente, 
dá a exata noção da postura do jogador 
em um jogo diferente, em que a exigência 
não é só técnica, mas também emocional 
e temperamental.

Um jogo de qualidade superior. O 
torcedor gremista apaixonado, pouco 
interessado em questões técnicas e táti-
cas, não deve ter gostado muito do jogo 
da última quarta-feira, ida da semifinal 
da Libertadores entre Grêmio e Flamen-
go, na Arena. Mas aquele que gosta do 
futebol pelo jogo que é, independente 
das cores do time do coração, viu uma 
partida de primorosa qualidade coletiva 
e individual. Dois times postos em campo 
para proporem o jogo, para buscarem a 
bola, valorizarem-na e irem ao ataque. 

Um jogo de boa velocidade, de qualidade 
técnica na troca de passes e na transição 
ofensiva e sobretudo com jogadores de 
rara inteligência tática dos dois lados. 

 O que vi do Flamengo. No Flamengo 
eu vi (o que não se consegue pela TV), 
um time muito bem treinado. Todo o jogo 
é feito a partir de um quinteto: Gerson, 
Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e 
Bruno Henrique. Esses procuram espaço 
vazio o tempo inteiro, jogam em cons-
tante deslocamento e troca de passes. 
Todos buscam o jogo, querem a bola 
e nunca se escondem. Os laterais Rafi-
nha e Filipe Luís, mais o volante Wiliam 
Arão, foram um tripé que fica sempre à 
espreita, vigilante para a recomposição 
defensiva. Raramente se apresentam na 
frente para não deixar desguarnecida a 
defesa (observem que o gol do Grêmio 
saiu exatamente em uma das poucas 
subidas de Filipe Luís ao ataque. Ele 
perdeu a bola na frente e às suas costas 
caiu Everton, que serviu Pepe). O sistema 
tático faz o time ser equilibrado porque 
ataca com 5 jogadores e defende com 
outros 5, sempre atentos à ocupação 
de espaços.

O Grêmio no campo. O Grêmio de 
Renato joga parecido com o Flamengo 
de Jorge Jesus. Além dos zagueiros, o 
volante Michel e os laterais fazem basi-
camente um trabalho defensivo. Os de-
mais (na quarta foram Matheus, Alisson, 
Luan, Everton e Tardelli) tratam de fazer 
a articulação ofensiva. A diferença está 
basicamente na qualidade individual, que 
é inferior. O Grêmio perde muito nas late-
rais e, sobretudo, na definição da jogada, 
no arremate final. Mas são times de dis-
posição tática e de propostas parecidas. 

Olho nele. O Brasil ainda vai ouvir 
falar muito de um jogador: Gerson. Ini-
ciou a carreira no Fluminense como meia 
adiantado. Voltou ao Brasil para jogar 
como segundo volante. Canhoto, cabeça 
erguida, passe primoroso e rara visão de 
jogo. Anotem este nome. 
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Tem campeonato novo 
começando em Vera Cruz. A 
partir desta quarta-feira, dia 
9 de outubro, 10 equipes dão 
início ao Municipal de Futebol 
Sete, que será realizado nas 
noites de segunda, quarta e 
sexta-feira. Para a execução 
dos jogos, os times foram divi-
didos em duas chaves. No gru-
po A estão Milan, Chico Jorge, 
São Francisco, Entre Rios e  
Boa Vontade. Já o grupo B 
tem Boa Vista, Fortaleza, Na-
cional, FC Danone e Junção 
Esportiva.

O Grêmio empatou em 0 a 
0 com o Corinthians na noite 
de sábado, dia 5 de outubro. 
A partida, válida pela 23ª ro-
dada do Brasileirão, ocorreu 
na Arena do Grêmio, em Por-
to Alegre. Com o resultado, 
a equipe do técnico Renato 
Portaluppi soma 35 pontos e 
ocupa a oitava colocação na 
tabela.

O Inter também empatou 
no fim de semana, mas em 1 
a 1 com o Cruzeiro. O jogo foi 
na noite de sábado, dia 5, no 
Mineirão. Nonato marcou o 
único gol da equipe colorada 
ainda no primeiro tempo, 
que acabou cedendo o em-
pate após pênalti polêmico 
do meia Patrick no lateral 

Orejuela, aos 17 minutos 
da segunda etapa. Com o 
resultado, o time de Odair 
Helmann segue na sexta co-
locação, com 38 pontos.

Na classificação geral, o 
Flamengo é líder com 52 pon-
tos. Palmeiras é segundo, com 
47, e Santos é terceiro, com 
44 pontos. Na lanterna está a 
Chapecoense.

PRÓXIMOS JOGOS
A dupla gre-nal entra em 

campo no meio da semana 
para mais uma rodada da 
competição. Nesta quarta-
feira, dia 9, às 19h15min, o 
CSA recebe o Internacional. 
Também na quarta, mas às 
21 horas, o Grêmio joga com 
o Ceará SC, em Porto Alegre. 

Os primeiros jogos se-
rão amanhã, a partir das 
19h30min,  na Associação dos 
Servidores Municipais. Irão 
se enfrentar: Milan e Chico 
Jorge; Boa Vista e Fortaleza; 
e São Francisco e Entre Rios. 
Já na sexta-feira as partidas 
serão no Clube Vera Cruz. 
Jogam, a partir das 19h30min, 
Nacional e FC Danone; Jun-
ção Esportiva e Boa Vista; e  
Milan e Boa Vontade.

Conforme a organização 
do certame, as partidas de 
segunda e quarta serão na 
Associação dos Servidores 
e as de sexta-feira, no Clube 
Vera Cruz.


