Debaixo de chuva, Inter vence
com
reservas
e
confirma
liderança do Gaúcho
Neste

sábado,

pela

5ª

rodada

do

Campeonato

Gaúcho,

o

Internacional venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0 no Beira-Rio.
Em jogo de muita chuva em Porto Alegre, o Colorado foi com os
reservas e saiu com o resultado positivo com gols de Heitor e
Marcos Guilherme.
Com a vitória, o time de Eduardo Coudet termina a primeira
fase do estadual de forma invicta e na liderança do Grupo A
com 13 pontos. Já o Novo Hamburgo terminou na quinta
colocação, com apenas três.
O primeiro tempo começou morno no Beira-Rio e o Inter só criou
a primeira grande chance aos 27 minutos, quando Sarrafiore
acertou a trave. Aos 31, o argentino apareceu novamente com um
chute de fora da área para boa defesa do goleiro adversário.
Depois que a chuva caiu, o jogo ficou truncado, mas o Colorado
conseguiu achar o gol antes do intervalo, aos 43 minutos.
Heitor recebeu de Boschilia na entrada da área e finalizou de
canhota para colocar a equipe em vantagem.
A chuva diminuiu no intervalo, mas voltou a apertar durante a
segunda etapa. Com a água acumulada, as equipes tinham
dificuldade de criar jogadas de ataque. Ainda assim, Marcos
Guilherme ampliou o marcador aos 35 minutos, depois de
aproveitar a sobra dentro da área, e fechou a vitória.
O Inter volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, no duelo de
volta contra a Universidad de Chile, válido pela segunda fase
da Copa Libertadores. Já o Novo Hamburgo terá a Ponte Preta
pela frente, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.
Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)
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Acusado
de
homicídio
em
Roraima é preso em Placas no
Pará
(Foto:Divulgação Polícia Civil)- Acusado de homicídio em
Roraima é preso no Pará
“Gaúcho” tinha um mandado de prisão expedido contra ele no
estado de Roraima
A Polícia Civil paraense prendeu, na última sexta-feira (9),
Celson Inácio Mucha, conhecido como “Gaúcho”. Contra ele havia
um mandado de prisão expedido no estado de Roraima, o
apontando em um homicídio. Ele foi preso em uma oficina

mecânica, no município de Placas, na região do Baixo Amazonas.
A ação foi realizada pela equipe da PC do município de Uruará,
a cerca de 61 quilômetros de Placas, em ação conjunta com o
Ministério Público do Pará (MPPA), que contribuiu na troca de
informações.
Segundo informações da Polícia Civil, a prisão será comunicada
ao judiciário paraense para que sejam adotadas as medidas
cabíveis.
Por:Redação Integrada com informações da Polícia Civil
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