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 O  Estádio da Ilha do Retiro estava 
lotado, e recebeu cerca de 20 mil pes-
soas na tarde de ontem, no clássico das 
multidões. A torcida do Sport vibrou no 
primeiro gol aos trinta e sete minutos 
do primeiro tempo. Bruno Aguiar  foi 
quem abriu o placar  do jogo, e também 
foi o autor do segundo gol que levou a 
vitória do time sobre o Santa Cruz, com 
o placar final de 2x1, o gol do santa foi 
marcado por Flávio Recife. Mesmo 
com a derrota, o Santa, permanece 
na segunda colocação na competição, 
com 44 pontos. O time vencedor, pas-
sará para a primeira fase, e com isso 
terá direito a disputar em casa a final 
do Campeonato Pernambucano con-
tra o time do Náutico. O Sport dispu-
tará a segunda partida da semifinal em  
casa e tem a vantagem de jogar pelo 
empate na soma dos dois jogos. Se-
gundo Mazola Júnior, técnico do Sport, 
em entrevista, ressaltou a importância 
dessa vitória para o time e de jogar 
em casa nos dois próximos jogos. “O 
Sport está tendo uma vantagem muito 
grande para a próxima disputa. Nesse 
jogo nós tivemos a sorte de competir a 
final e a semifinal em casa,  e isso gera 
resultados muito bons para o time.” 
Moacir que ´participou da coletiva após 
o jogo, falou sobre a satisfação de ver 
o time ganhando em casa. “Foi uma 
satisfação imensa ver o nosso time 
ganhando mais um jogo em casa, e 
esperamos que o próximo seja de mais 
uma vitória. Estamos nos esforçando o 
máximo pra isso.”
Enquanto dentro do estádio o sport 
fazia pressão para cima do santa, do 
lado de fora do campo, as torcidas or-
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 A vigésima segunda rodada do campeonato pernambucano , realizada ontem, foi decisiva para a classificação dos times 
para a próxima fase, e também houve muito tumulto ao final do jogo.

ganizadas deram muito trabalho aos 
policiais, houve correria, muita baderna 
, depredação de veículos, ocasionando  
a destruição dos banheiros do sport e 
a morte de dois torcedores. Fato esse, 
que levaram o Ministério Público Es-
tadual a rever a questão das torcidas 
organizadas nos estádios de Pernam-
buco. Segundo o Promotor Ricardo 
Coelho fica terminantemente proibida 
a entrada dessas torcidas nos está-
dios. “ Por conta da barbaridade que 
vimos, fica proibida a entrada dessas 
torcidas a partir de hoje no campo de 
futebol, para que se mantenha a paz e 
a ordem.  O estádio não é um campo 

de batalha e sim um lugar onde as pes-
soas levam seus familiares para se en-
trerterem e torcerem pelo seu time de 
coração.”
Para o time do Sport foram escalados 
Magrão, Bruno Aguiar, Tobi e Edcarlos. 
Moacir, Amilton, Marquinhos Paraná, 
Diogo Oliveira, Marcelinho paraíba 
e Renê. Jael, Milton Júnior, Jheme e 
Ruan. A escalação do time do Santa 
Cruz foi, Thiago Cardoso, Leandro 
Souza, Branquinho, William e Vágner.
Diogo, Memo, Sandro Manoel, Luciano 
Henrique e Renatinho. Carlinhos Bala, 
Natan, e Flávio Recife. O árbitro foi 
Neilson Santos.    

“Foi uma satisfação imensa ver o nosso time ganhando mais um jogo em casa, 
e esperamos que o próximo seja de mais uma vitória. Estamos nos esforçando 
o máximo pra isso” .


