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Nossa bola

Quatro jogos hoje, todos à tarde, no mesmo 

horário, fazem seguir o disputado Campeonato 

Morrinhense de futebol amador. Os oito times 

classificados para a segunda fase, já estão definidos 

e o Atlético rebaixado. As partidas e hoje servem 

apenas para definir a classificação de cada um, o 

que importa para os cruzamentos da segunda fase, 

que é eliminatória, o chamado popularmente de 

mata-mata, em dois confrontos, de ida e volta. 

Foram realizados até agora, quarenta e três jogos 

e marcados 104 gols, com média de 2,4 por 

partida. Juninho, do Explosão, com sete gols é o 

artilheiro da competição. Irão se enfrentar hoje, 

todos três e meia da tarde: Independente e Atlético, 

no Setor São Francisco de Assis; no Clube dos 

Funcionários da Prefeitura de Morrinhos, embate 

setorial entre Noroeste e Juventude; na Vila Santos 

Dumont, o time da casa receberá o Comercial; e, 

finalmente, no DNER, Explosão e ARE. Os quatro 

jogos de hoje terão cobertura, com informações 

simultâneas ao vivo, da Rádio Morrinhos FM – 97,9 

em áudio e vídeo. O público até aqui, na beira dos

muitos gramados, têm agradado muito e até aqui

não houve nenhum fato relacionado a violência, 

que seja significativo e o nível técnico é bom.

E os goianos no Brasileirão

Os seis times goianos no Campeonato Brasileiro, 

estão ativos neste final de semana. Na quarta 

divisão, Anápolis e Grêmio fazem amanhã o 

clássico da casa e o Iporá, viaja para jogar com o

Costa Rica, no Mato Grosso do Sul...

Pela terceira divisão, o único representante goiano,

a Aparecidense vai jogar na segunda-feira à noite,

com o ABC de Natal-RN, em casa...

Ontem à noite, pela segunda divisão, o Vila Nova,

lanterna do certame foi à Minas Gerais enfrentar

o líder, Cruzeiro e perdeu, como já era de se 

esperar, por dois a zero. O time goiano, mesmo que

vencesse, não deixaria a zona de rebaixamento e

continua na última posição...

Os dois goianos na primeira divisão jogarão 

amanhã. Mais cedo, em casa, à quatro da tarde, o

Atlético receberá o São Paulo, no estádio Antônio

Aciolly. E, mais tarde, às seis horas, o Goiás vai sair

para enfrentar o América, em Belo Horizonte. Os

dois times têm a mesma pontuação, dezessete

pontos, mas o Atlético, por causa dos critérios de

desempate, está na décima terceira posição e o 

Goiás, na décima quarta. Se vencerem, dependendo

de outros resultados, avançarão significativamente

na tabela de classificação. Tomara! 
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