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 ⁄ CAMPEONATO GAÚCHO

Depois da decisão da Recopa 
Gaúcha, na qual o Grêmio con-
quistou o título, com goleada so-
bre o São Luiz por 4 a 1, a bola vai 
começar a rolar pelo Gauchão nes-
te fim de semana. No sábado, às 
16h30min, no Estádio Centenário, 
Caxias e Grêmio abrem o Estadual. 
O time da Capital vai em busca do 
hexacampeonato gaúcho, enquan-
to a equipe grená tenta voltar a 
vencer a competição, o que não 
ocorre desde 2000. 

Já o Inter quer acabar com um 
jejum de sete anos sem conquistar 
o título gaúcho. O último foi em 
2016, sob o comado de Argel Fu-
chs, no polêmico Grenal no qual 
Eduardo Sasha dançou a valsa dos 
15 anos em alusão ao número de 
anos sem títulos do maior rival. 
No sábado, às 19h, no Beira-Rio, o 
Colorado recebe o Juventude, que 
tem como destaque o treinador 
Celso Roth. Após um longo perío-
do longe da casamata, o coman-
dante retornou nas últimas roda-
das do Brasileirão do ano passado. 

No Interior, destaque para o 
Ypiranga, de Erechim, finalista 
da última edição, que manteve o 
treinador Luizinho Vieira e alguns 
atletas que levaram o clube ao vi-
ce-campeonato em 2022. Soma-se 
ao elenco neste ano, as chegadas 
dos atacantes William Barbio, ex-
-Vasco, Guilherme Azevedo, ex-
-Grêmio e Bruno Baio, ex-Inter. 

O São Luiz, de Ijuí, mesmo 
sendo goleado na final da Recopa 
Gaúcha, apresentou um conjunto 
interessante nas mãos do jovem 

técnico William Campos, de ape-
nas 34 anos, filho do já falecido 
treinador Beto Campos. Destaque 
para o volante Paulinho Santos, 
autor do gol na Arena no meio da 
semana, e o atacante Éderson, que 
já jogou no Athetico-PR.

O São José aposta na juventu-
de e experiência do treinado Tiago 
Gomes, que tem no currículo pas-
sagem pela base gremista, além de 
alguns times do Interior gaúcho. 
No elenco, além do experiente go-
leiro Fábio, a direção aposta em 
atletas com passagem pela base 
da dupla Grenal, entre eles Cléber-
son, Netto e Thiago Santos (Inter) 
e Rondinelly, Guilherme Biteco e 
Thayllon (Grêmio).

O Novo Hamburgo, última 
equipe do Interior a vencer o Gau-
chão (bateu o Inter em 2017) vai 
em busca de repetir o feito sob o 
comando do técnico Gabardo Jú-
nior, que fez carreira na base do 
Grêmio. Sem destaques dentro das 
quatro linhas, o Nóia montou um 
time competitivo para tentar sur-
preender no Estadual. 

O adversário do Inter neste sá-
bado contratou 22 jogadores e re-
formulou bastante o elenco para 
tentar voltar à Série A do Brasilei-
rão neste ano. Ainda em 2022, a 
direção do Juventude apostou na 
volta de Celso Roth ao trabalho, 
após seis anos sem clube. A dire-
ção buscou jogadores sem espaço 
em times da Série A. De conheci-
dos no elenco, estão Alan Ruschel 
e Vini Paulista. 

Já o rival do Ju, que encara o 
Grêmio neste sábado, no Cente-
nário, espera fazer uma grande 
temporada para finalmente conse-
guir o acesso à Série C. O Caxias 
manteve o jovem técnico Thiago 

Carvalho no comando da equipe, 
mas o elenco foi bastante refor-
mulado. Apenas seis jogadores de 
2022 permaneceram.

Campeão da Divisão de Aces-
so do ano passado, o Esportivo 
manteve o time base e o técnico 
Carlos Moraes para a disputa do 
Estadual. Além da manutenção de 
boa parte do elenco que disputou a 
Série D em 2022, a direção do clu-
be de Bento Gonçalves contratou o 
meia-atacante Laílson e o centroa-
vante Flávio Torres, velhos conhe-
cidos do torcedor.

Com sérios problemas finan-
ceiros, o Brasil de Pelotas recor-
reu a um velho conhecido para co-
mandar o time dentro de campo. 
O técnico Rogério Zimmermann 
será o comandante da equipe, que 
terá a experiência do goleiro Mar-
celo Pitol e de outros atletas roda-
dos pelo Estado e pelo País, como 
o atacante Da Silva e os volantes 
Amaral e Chicão, que já passaram 
pelo Xavante.

Assim como o Esportivo, o 
Avenida retorna à elite gaúcha 
com a missão de permanecer entre 
os grandes. A direção do Periquito 
manteve o técnico Márcio Nunes, 
que comandou o time nas últimas 
duas temporadas. Além de manter 
jogadores que foram bem no ano 
passado, o clube buscou atletas 
que se destacaram nas Séries C e 
D do Brasileiro. 

O Aimoré vai para disputa de 
mais um Gauchão com um técni-
co estreante: Edinho Rosa. Ele co-
mandará um elenco que em sua 
maioria também não jogou o Es-
tadual. Destacam-se no grupo os 
experientes volantes Mardley e 
Paulinho Dias e o atacante Wes-
ley Pacheco.

Gauchão inicia com dupla 
Grenal enfrentando a Caju
Neste sábado, Caxias e Grêmio jogam às 16h30min; Inter recebe o Ju
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Na tarde de sábado, Estádio Centenário estará lotado para a estreia do Campeonato Gaúcho 2023
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Inter mantém a mesma  
base para a estreia em 2023

A escalação do Inter para 
enfrentar o Juventude neste sá-
bado, às 19h, no Beira-Rio, não 
tem nenhum mistério. Há al-
guns dias, o técnico Mano Me-
nezes vem repetindo a esca-
lação nos treinamentos no CT 
Parque Gigante. 

O time base foi o mesmo 
nos dois jogos-treino diante do 
Barra-SC e do São José. A úni-
ca dúvida era a presença do 
volante Johnny, ausente de al-
gumas atividades por conta de 
bolhas no pé. Recuperado, ele 

vai a campo na estreia colorado 
no Estadual. 

Para enfrentar os coman-
dados de Celso Roth,Mano deve 
mandar a campo a equipe com 
Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo 
Moledo e Renê; Johnny, Carlos 
de Pena, Mauricio, Alan Patrick 
e Wanderson; Alemão.

Nesta quinta-feira, a dire-
ção apresentou o goleiro John 
como novo reforço para a tem-
porada. Ele chega para repor a 
saída de Daniel, negociado com 
o futebol norte-americano.

Suárez fará sua estreia no Estadual diante do Caxias, na Serra 
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Alan Patrick será o responsável por construir as jogadas no Colorado 
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Com a atração de Luis Suárez,  
Grêmio começa a busca pelo hexa

Embalado pela febre Luis Suá-
rez, o Grêmio chega a Caxias do 
Sul como o grande favorito a ven-
cer o duelo de abertura do Gau-
chão, neste sábado, às 16h30min, 
no Estádio Centenário. Por conta 
do atacante uruguaio, a direção 
grená disponibilizou uma carga de 
ingressos ainda maior para a tor-
cida visitante, que pode ser mais 
que a do próprio Caxias.

Dentro de campo, o técnico 
Renato Portaluppi deve manter a 

mesma escalação que venceu o 
São Luiz na terça e conquistou a 
Recopa Gaúcha. Ainda sem contar 
com Cristal, que não teve o nome 
regularizado no BID da CBF, o late-
ral-direito João Pedro já está apto 
para atuar. Diego Souza, com uma 
virose, é dúvida para subir a Serra. 

A possível escalação tem 
Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kan-
nemann e Reinaldo; Villasanti, 
Pepê e Bitello; Campaz, Ferreira 
e Suárez.


