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Quando todos apostavam nas poderosas seleções da Argen�na, Espanha 
e Itália, quem surpreendeu foi o Uruguai. 
O torneio que contou com a par�cipação de 71 atletas foi marcado pelo 
equilíbrio e o Uruguai com jogadores até então desconhecidos levou a 
melhor e faturou o �tulo.
“Todos os líderes reclamaram de suas equipes dizendo “...meu �me tá 
fraco.”, então cheguei a conclusão que todos estão no mesmo nível.” – 
diz o dirigente do futebol Flavio Carrete.
Ao final do torneio a resenha rolou solta no grupo Beliscou Pagou.

Segue o resumo do Torneio.

ARGENTINA 1 X 0 ESPANHA
Jogo de abertura do Torneio, a galera compareceu em massa para ver as 
duas das principais equipes do campeonato. A jovem equipe da Espanha 
sob o comando do ar�lheiro Gil não conseguiu superar a desfalcada 
equipe da Argen�na que jogou na retranca explorando os contra ataques 
e foi num lance desses que o ar�lheiro Mimi inaugurou o placar com um 
belo gol de cobertura.

URUGUAI 0 (5) X (4) 0 ALEMANHA
Segundo jogo do dia, Uruguai x Alemanha recheados de jogadores 
talentosos fizeram um jogo equilibradíssimo. Desacreditado, até então, o 
Uruguai era forte no ataque porém a segura e experiente defesa da 
Alemanha suportou a pressão facilitando o talento dos seus jogadores do 
meio de campo. O placar sem gols levou a decisão para a disputa de 
pênal�s vencida pelo Uruguai.

BRASIL 1 (5) X (4) 1 ITÁLIA
Ul�mo jogo da primeira fase, outro jogo muito equilibrado. A Itália era 
favorita mas começou perdendo com Diego marcando para o Brasil. No 
segundo tempo a Itália marcou encima e de tanto pressionar empatou 
com Joemir levando a disputa para os pênal�s vencido pela Itália. O Brasil 
ainda se classificou como melhor perdedor devido ao gol marcado, 
primeiro quesito no critério desempate.

SEMI FINAL

ARGENTINA 1  X 4 URUGUAI
Primeiro jogo da semi final, o Uruguai não respeitou a tradição dos 
Hermanos e deu um verdadeiro passeio em campo dominando todos os 
setores do gramado. Reforçado com Sobral, a Argen�na se deu ao luxo de 
poupar o Mimi acreditando que jogariam a final. O Uruguai meteu 4 com 
destaque para o garoto Guilherme Medina, autor de dois gols. Mimi 
entrou no segundo tempo mas o Uruguai con�nuou dominando e o 
golaço de Sobral serviu apenas como honra.

BRASIL 1 (2) X (3) 1 ITÁLIA
As equipes novamente se esbarram e assim como na primeira fase  
reeditaram o equilíbrio do primeiro jogo. Chris do Brasil, com muito 
talento num toque su�l por cobertura fez de falta o gol mais bonito do 
Torneio e Denis empatou completando o passe do garçom Joemir 
levando a decisão mais uma vez para o pênal�s.  O polêmico jogador do 
Brasil, Dom, desperdiçou a cobrança com um �ro forte no travessão 
dando a equipe da Azurra o convite à disputa do �tulo.

FINAL

URUGUAI 1 X 0 ITÁLIA
Mesmo desfalcada do maestro Joca a Itália sob o comando do capitão 
Joemir levava à final o �tulo de favorito á taça. O Uruguai trazia a moral na 
goleada sobre a Argen�na, um �me organizado e cheio de jogadores 
habilidosos. E assim como em todo o torneio o equilíbrio marcou o jogo. 
No final com um gol do jovem atacante Guilherme Medina, ar�lheiro do 
torneio o Uruguai, até então, um simples coadjuvante levou o �tulo.

E agora pro campeonato fica a dúvida. Quem será o campeão?
O jovem e veloz �me da Espanha, úl�mo colocado do torneio?
A poderosa Argen�na dos irmãos Mimi e Sobral além dos experientes 
Carrete e Juninho que foi humilhado pelo Uruguai?
A desacreditada Alemanha que fez o jogo mais equilibrado do torneio e 
saiu sem perder pro campeão Uruguai?
O Brasil cheio de jogadores desconhecidos que em dois jogos chegou a 
ser superior a forte Itália?
A velha Itália com um �me acima da média de idade, que chegou a final 
mesmo jogando desfalcada?
Ou o Uruguai sem jogadores famosos, coadjuvante que entrou pra 
par�cipar e já levou o �tulo com autoridade

Façam suas apostas!


