
ESPORTE23 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019

Flamengo goleia o Grêmio

Escolinha terá jogo durante rodada do Trombudo

Quartas de final de Dona Josefa estão definidas

Resultado de 5 a 0 
para o rubro-negro 
tirou o tricolor 
gaúcho da final da 
Copa Libertadores 
da América 2019

FUTEBOL SETE
O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Vera 
Cruz realiza jogos na 
noite desta sexta-feira, 
dia 25, junto ao Clube 
Vera Cruz. A partir das 
19h30min se enfrentam 
Boa Vista e Nacional, 
FC Danone e Junção 
Esportiva e Milan e São 
Francisco. Ontem à noite 
teve rodada, junto à As-
sociação dos Servidores 
Municipais.

REGIONAL
A definição dos próxi-
mos classificados para a 
semifinal do Campeona-
to Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio 
Pardo será neste fim de 
semana. Canarinho e 
Formosa e São José e 
América vão jogar neste 
domingo, dia 27 de outu-
bro. Na semana passada, 
Trombudo, nos titulares, 
Unidos de Vera Cruz, nos 
reservas, e Bom Jesus 
nas duas categorias, 
foram os classificados.

FUTSAL
O Campeonato de Futsal 
de Ferraz tem nova roda-
da neste sábado, dia 26. 
A partir das 19h30min, 
vão jogar: Intrusas e Fe-
ras da Bola, pelo femini-
no. Logo depois, Grupo 
de Amigos e Amigos 
de Quarta Ferraz se en-
frentam pelo veterano. 
A terceira partida da 
noite será entre Entrada 
Ferraz e Renascença, 
valendo pela categoria 
força livre. E a rodada 
termina com K’mbada 
e Meninos da Vila, tam-
bém no livre. Na semana 
passada, o Galáticos 
venceu por 7 a 3 o Man-
chester City, no livre. O  
Vitória ganhou de 3 a 2 
Grupo de Amigos, pelo 
veterano. O PSG goleou 
por 8 a 1 o Junção Es-
portiva, no feminino. E o 
Pumas ganhou de 8 a 0 
do Foi Pa Ferraz.

Resultado tira o Grêmio da final da Libertadores

FUTEBOL

FUTSAL EM  VALE DO SOL

FUTEBOL SETE

Após o empate em 1 a 1 
na Arena, na partida 
de ida das semifinais 

da Libertadores, desta vez, no 
Maracanã, o Grêmio acabou 
derrotado pelo Flamengo por 
5 a 0. O jogo foi na noite de 
quarta-feira. Depois de um 
primeiro tempo equilibrado, 
o Tricolor voltou para a etapa 
complementar e sofreu com 
o ritmo imposto pela equipe 
rubro-negra. Não conseguiu 
reagir, o que resultou no placar 
que o deixou fora das finais da 
competição.

O Grêmio iniciou a partida 
tentando atacar e se impor, 

DIVULGAÇÃO/LUCAS UEBEL

AVISOS

Sexta-feira é dia de futsal 
em Vale do Sol, pelo Cam-
peonato do Trombudo. A 
partir das 19h45min vão se 
enfrentar: Vitória e Eletrôni-
ca Center Vale, pelos vetera-
nos; Ximangos e Stressados; 
Independente e Ruaceiros; e 
Clubinho e Pumas, pela for-
ça livre. Também nesta sexta 
terá jogo entre a garotada da 

Escolinha de Futsal Korpus, 
entre a primeira e a segunda 
partida da noite. A rodada 
inicialmente prevista para 
amanhã está cancelada em 
virtude de outras ativida-
des.

RESULTADOS
Na última sexta-feira, no 

primeiro confronto da noite, 
valendo pelo feminino, o 

PSG venceu o Da Zoeira por 
5 a 2, com gols de Eliza (3), 
Daiani e Maria Alice, des-
contando Débora e Dienifer.
Na sequência, pelos vetera-
nos, a Metalurgica Kohl/
Terrasul venceu o Amigos 
da Bola por 2 a 1, com gols de 
Elias, descontando Adilson. 
Já no terceiro jogo, pela força 
livre, o H’Lera derrotou o 

Magnus pelo placar de 4 a 
3. Os gols foram de Moisés 
(3) e Eduardo, para a equipe 
vencedora, e de William (2) e 
Maxuel, para o Magnus. No 
último confronto da noite, o 
Ruaceiros venceu o Sparta 
por 6 a 5, com gols de Alan 
(3), Lisandro (2) e Rafael, 
descontando José (2), Cris-
tiano (2) e Vinícius.

Foram definidos, na tarde 
do último sábado, os times 
que avançam para as quartas 
de final do 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Jose-
fa. O Juventude Unida venceu 
por 2 a 1 o FC Construtora 
Galvan, com gols de Gabriel 

e Vilson, descontando Ma-
xuel. Pelo veterano, o Unidos 
do Rio Pardinho venceu por 
Walk Over (W.O) a equipe do 
H’Lera.  Andréas e Unidos do 
Rio Pardinho empataram em 
2 a 2, com gols de Maurício e 
Maiquel, para o Andreas, e 

Leonardo (2), para o Unidos.
Para este sábado, dia 26, a 

partir das 13h30min, jogam: 
Amigos da Bola/Gol de Pla-
ca e JJ Mármores e Granitos; 
FC Construtora Galvan e 
Juventus; Juventude Unida 
e Unidos do Rio Pardinho; e 

Andréas e Junção Esportiva. 
A partir das quartas de final, 
segundo a organização, os 
jogos terão duração de 50 
minutos. Não havendo vence-
dor, cobrança de pênaltis para 
a definição dos classificados à 
semifinal.

assim como o Flamengo, que 
quase abriu o placar aos 35 
minutos, quando De Arras-
caeta fez um cruzamento da 
direita, mandando em direção 
ao ângulo da meta, mas Paulo 
Victor defendeu - no rebote, 
Gabriel Barbosa finalizou e 
a zaga gremista conseguiu o 
corte. Passados 40 minutos, o 
Grêmio teve uma chance em 
escanteio - Alisson alçou na 
área, mas Willian Arão fez o 
corte de cabeça no primeiro 
poste. No minuto seguinte, o 
Flamengo abriu o marcador 
em jogada de contra-ataque. 
Gabriel Barbosa foi acionado 
na área, chutou, Paulo Victor 
defendeu, mas no rebote, Bru-
no Henrique mandou para o 
fundo das redes.

SEGUNDO TEMPO
No minuto inicial da etapa 

complementar, os donos da 
casa ampliaram. Após co-
brança de escanteio, a zaga 

gremista cortou mal e Gabriel 
Barbosa mandou uma bomba. 
Aos nove minutos, Geromel 
desarmou Bruno Henrique, 
que caiu na área, pedindo pê-
nalti. A arbitragem assinalou, 
Gabriel Barbosa foi para a 
cobrança e mandou no canto 
esquerdo de Paulo Victor. Aos 
16, Bruno Henrique recebeu 
um cruzamento de Gabriel 

Barbosa e finalizou para o gol, 
mas a jogada estava impedida. 
O quarto gol do Flamengo 
foi marcado aos 21 minutos, 
quando Arrascaeta cobrou um 
escanteio na área para Pablo 
Marí desviar a gol. Três mi-
nutos depois, Everton Ribeiro 
colocou a bola na primeira tra-
ve, Rodrigo Caio desviou, am-
pliando e marcando o quinto.


