
Vera Cruz fora no União. Os times de Vera Cruz 
estão eliminados da fase semifinal no Campeonato 
do Clube União. Na Série Prata, o Bronco Boys foi 
eliminado depois de perder por 4 a 1 para o MIB, de 
Passo do Sobrado. O time, que iniciou com um dos 
grupos mais fortes do campeonato na sua série, foi 
perdendo nomes importantes, baixas que, na reta 
de chegada, se revelaram decisivas para o time cair 
de rendimento e ficar pelo caminho. A desclassifi-
cação precoce, no entanto, não apaga a qualidade 
do time e o trabalho dedicado de quem passou um 
ano inteiro organizando o grupo. Conceito que vale 
também para o Dínamo, eliminado na Série Bronze. 
Em seu ano de estreia o time cresceu com o cam-
peonato, encaixou, passou a entender a competição 
e fez um returno impecável. Mas aí, na fase decisiva, 
os desfalques também pesaram negativamente. E 
o time não conseguiu os resultados quando mais 
precisava. Ficam duas constatações: os dois grupos 
têm muita qualidade e muito potencial. Mas são ne-
cessários reforços pontuais (e comprometidos) e a 
consciência do quanto a regularidade é importante 
num campeonato tão longo. 

Campeonato de Verão. Novembro nem começou 
e já se ouvem murmúrios sobre o Campeonato de Ve-
rão. Uma das principais competições na modalidade 
na região tem alguns desafios. Mas parece que algu-
mas potências dos últimos anos estarão em quadra. 
E já há vários outros times se mexendo. 

Regional adiado. A definição dos outros dois 
semifinalistas do Campeonato Regional foi adiada 
em função das chuvas. Se São Pedro colaborar, no 
próximo domingo os jogos em Herveiras e Monte 
Alverne devem indicar quem vai brigar pelo título. 
No Vale, a expectativa é para o Formosa, que tem 
tudo para colocar os dois quadros entre os melhores 
times do Regional. 

Internacional. Faltando 11 rodadas, o Inter reco-
meçou todo um trabalho. E o fez com algo raro no 
seu passado recente: vitória fora de casa, com bom 
rendimento. O estreante técnico Zé Ricardo promo-
veu mudanças importantes na formação do time e 
na sua disposição em campo. E ainda que tenha sido 
apenas a primeira amostragem, o que se viu foi um 
time mais agressivo. Que buscou mais o gol e que 
esteve sempre mais interessado na vitória do que 
em não perder. A briga é por vaga na Libertadores. 
E tudo passa diretamente pelo Gre-Nal do próximo 
domingo. Que com as eliminações recentes de Inter e 
do próprio Grêmio, virou Copa do Mundo para a dupla. 

Grêmio. O Grêmio ser eliminado pelo Flamengo 
não é surpresa. É quase uma lógica, considerado o 
momento das duas equipes. O resultado dilatado, 
a forma como a goleada foi construída e a forma 
como o time esteve no campo surpreendem. E ne-
cessariamente precisam determinar o início de uma 
oxigenação num grupo que, em sua base, está junto 
há bastante tempo. A começar pelas ideias do técnico 
(não necessariamente pelo técnico). Renato, que tem 
crédito, prestígio e é recomendável que seja mantido, 
errou ao insistir em nomes que após longa e exaustiva 
amostragem, não deram resultado. Além disso alguns 
nomes e algumas posições precisam ser revistas. O 
Grêmio precisa de reforços no gol, nas duas laterais, 
na articulação e no ataque. E é preciso, sobretudo, 
deixar de lado o discurso de melhor futebol do país, 
coisa que há algum tempo já não é verdade. A vaga na 
Libertadores é uma possibilidade concreta e palpável. 
Que seja o primeiro objetivo. E, depois, ir às compras. 
O resto, pertence ao futebol e fica no passado assim 
que as vitórias voltarem. 
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Copa dos Vales de Futsal premia 
os campeões em final na Unisc

V. Cruz tem competidores na Copa Mocva

Assoeva é bicampeã gaúcha da Série Ouro

Jogos do fim de semana foram realizados na Unisc

nOVOS TALEnTOS

EM VEnÂnCIO

FUTSAL

Parte do futuro do futsal 
gaúcho esteve em quadra ao 
longo do domingo, dia 27, na 
disputa das finais da Copa 
dos Vales SS Sports de Futsal 
de base, na Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc). A 
competição, que reuniu 960 
atletas, de seis a 12 anos, mo-
bilizou ao longo dos últimos 
meses equipes de Arroio do 
Tigre, Sobradinho, Farrou-
pilha, Arroio do Meio, Santa 
Cruz, Candelária e Estrela. 
Na final, o público chegou a 
600 pessoas. A organização 
do evento foi da G Sports 
Eventos Esportivos.

Na categoria sub-07, vi-
tória da Korpus Futsal por 
3 a 0 sobre o Rui Barbosa. 
Na sub-08, a Korpus Futsal 
venceu por 2 a 1 a Esmeralda. 
Na sub-09, melhor para o Rui 
Barbosa, que ganhou de 2 a 1 
da Korpus Futsal. Na sub-10, 
o Flamengo goleou por 6 a 0 a 

O competidor Willian Ma-
teus é um dos representantes 
de Vera Cruz na Copa Mocva 
de Veloterra e Motocross 
Amador, realizada junto ao 
Parque do Chimarrão, em 
Venâncio Aires. No fim de 

semana, participou da quarta 
etapa. Ele é líder no campeo-
nato na categoria Novatos B 
e vice-líder na Força Livre, 
tendo chance de encerrar o 
campeonato na melhor po-
sição em ambas. A semifinal 

da competição será no dia 
23 de novembro e a final no 
dia 14 de dezembro - as duas 
durante à noite. Ainda de 
Vera Cruz estão participando 
Jonathan Goularte e Gustavo 
Deufel.

A Assoeva voltou a ven-
cer a equipe do Alvorada e 
sagrou-se bicampeã do cam-
peonato estadual Série Ouro. 
Na noite de sábado, dia 26, a 

equipe da Capital Nacional  
do Chimarrão aplicou go-
leada de 7 a 1 e ficou com o 
seu segundo título estadual. 
Vini Scola, três vezes, Tuiu, 

duas vezes, Giba e Igor Ca-
rioca marcaram os gols. No 
primeiro jogo, em Alvorada, 
a Assoeva já havia vencido 
pelo placar de 5 a 1.

DIVULGAÇÃO

Nova Estrela. Na sub-11, o 25 
de Julho venceu o Esmeralda 
por 2 a 1. E no sub-12, o Rui 
Barbosa ganhou de 2 a 0  do 
Flamengo.

PARTICIPAnTES
Participaram da competi-

ção: Associação Desportiva  
25 de Julho, de Arroio do 
Tigre; Associação Esporti-

va Sobradinho, de Sobradi-
nho; Associação Farroupilha 
Atlética, de Farroupilha; 
Escolinha Esmeralda Fut-
sal, de Santa Cruz do Sul; 
Rui Barbosa, de Arroio do 
Meio; Escolinha Flamengo, 
de Santa Cruz do Sul; Korpus 
Futsal, de Candelária; e Nova 
Estrela, de Estrela.

FUTEBOL
A última semana foi de 
jogos na quinta e na sex-
ta-feira, pelo Campeonato 
Municipal de Futebol Sete 
de Vera Cruz. Na quinta, 
o Chico Jorge ganhou de 
4 a 2 do São Francisco. 
No segundo confronto da 
noite, o Nacional venceu 
o Fortaleza por 1 a 0. E na 
terceira partida, melhor 
para a equipe do Boa Von-
tade, que ganhou de 2 a 0 
do Entre Rios. Na sexta-
feira, o Nacional ganhou 

AVISOS

de 4 a 0 do Boa Vista, o  
FC Danone venceu de 3 a 
0 o Junção Esportiva e o  
Milan ganhou de 3 a 2 do 
São Francisco.

DUPLA GRE-NAL
O Grêmio voltou a campo 
no domingo, em partida 
válida pela 28ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O 
Tricolor enfrentou o Botafo-
go na Arena e com gols de 
Maicon, Thaciano e Everton, 
venceu a equipe do Rio de 
Janeiro por 3 a 0. Com o re-

sultado, soma 44 pontos 
e está na sétima posição. 
O Internacional venceu o 
Bahia na estreia do téc-
nico Zé Ricardo. O time 
gaúcho fez 3 a 2 na par-
tida disputada na Arena 
Fonte Nova, em Salvador. 
Guerrero, duas vezes, e 
Guilherme Parede fizeram 
para o Inter. Artur e Ju-
ninho descontaram para 
o Bahia. Com a vitória, 
o Colorado subiu para a 
quinta posição na tabela, 
com 45 pontos.


