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  Ah futebol, o quão apaixonante 
você é... Eis que estamos aqui, mais 
uma vez, para contar uma história 
daquelas que parece de cinema. 
Novamente, o protagonista, é o 
maior time do Vale, é o único que 
tem título nacional. Obviamente, é 
o Brusque FC. 
  E que grande feito hein Bruscão. 
Quem diria que aquele time, cam-
peão brasileiro da Série D, voltasse 
a nos orgulhar tão brevemente, já 
em seu primeiro ano na Série C do 
futebol nacional.
  Poucos acreditavam, alguns já acha-
vam um “milagre” a manutenção 
na atual divisão, mas, novamente, o 
Bruscão calou a boca de muitos e su-
perou a todos os prognósticos para 

escrever o seu nome outra vez na 
história do futebol nacional.
  E não foi fácil. No começo, a ideia 
era fazer, pelo menos, pontos su-
ȴFLHQWHV� SDUD� VH� PDQWHU� QD� WHU-
ceira divisão. Mas o time que che-
gou à competição após um ótimo  
Campeonato Catarinense, logo pro-
vou que os resultados não eram  
fruto de “sorte”.
  Um futebol envolvente, com re-
sultados, que fez a equipe derrubar 
diversos adversários, mesmo após 
perder o seu principal artilheiro, o 
atacante Edu, que rompeu o liga-
mento do joelho logo na primeira ro-
dada, na vitória do Brusque por 2 a 1 
diante do Ypiranga, de Erechim.
  

EDITORIAL

DA GLÓRIA À INCERTEZA

O CÉU É O LIMITE

Ainda no primeiro turno, muitos já se orgulhavam do Bruscão por uma 
campanha que já era histórica. Ninguém esperava, no entanto, que a maré, 
como num passe de mágica, fosse virar. Aquele mesmo time que empilhava 
vitórias sobre vitórias, do nada, passou a não ganhar de ninguém. 

O momento mais critico ocorreu em 28 de novembro quando o 
Brusque levou a segunda maior goleada de sua história. O 8 a 1, em 
casa, sofrido diante do Volta Redonda, na penúltima rodada da pri-
meira fase, fez um estrago inimaginável. Foi a gota de água para que 
o clima de paz deixasse de reinar na equipe que há poucas sema-
nas atrás era idolatrada. Pressão, questionamentos, dúvidas e, para 

muitos, antecipadamente, uma sensação de decepção. Praticamen-
te ninguém acreditava no Brusque, que perdeu a liderança e foi a 
Criciúma na última rodada precisando vencer para não depender de 
resultados.

Em uma rodada de fortes emoções, um empate em Criciúma, alia-
do a um tropeço da Tombense diante do já rebaixado Boa Esporte, 
deixaram o Bruscão com a quarta e última colocação do grupo, no 
OLPLWH�GD�FODVVLȴFD©¥R��2�VXVWR�IRL�JUDQGH�GHSRLV�GH�D�HTXLSH�WHU�OLGH-
rado a competição inteira.
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MAIS UMA VEZ, ENTRE OS GIGANTES 

  Pela frente, no entanto, agora 
havia um quadrangular do acesso 
difícil, com grandes camisas, em 
que o Brusque, para muitos, en-
WURX�EDVLFDPHQWH�FRPR�ȴJXUDQWH��
um franco atirador.
  Diante do poderoso Santa Cruz, 
o empate sem gols em casa man-
teve a sina sem vitórias. Já eram 8 
jogos sem triunfar. Na sequência, 
novos empates, diante do Ituano 
(1 a 1, em Itu), e Vila Nova (0 a 0 
em Brusque). A equipe seguia sem 
vencer, era a lanterna da competi-
ção e ainda tinha dois jogos fora 

  O Brusque ainda viu Santa Cruz 
e Ituano empatarem em 1 a 1 no 
complemento da rodada e, como 
num sonho, com uma rodada de 
antecedência, passou a depender 
apenas de suas próprias forças 
para chegar à Série B.
O torcedor contou cada segundo 
até o 11 de janeiro de 2021, data 
que, agora, está na história do clu-
be, e também na nossa. No dia em 
que o Bruscão fez a festa dentro 
e fora de campo, também estive-
mos lá, para dar mais um show de 
cobertura, justamente em nosso 

por fazer entre os três que ainda 
restavam.
  Mas grandes batalhas são dadas 
a grandes guerreiros. O triunfo 
demorou, foram 10 jogos e um 
longo jejum, mas ele veio em 
grande estilo. A vitória no primei-
ro duelo do returno, contra o Vila 
Nova, foi incontestável e para en-
cher o torcedor de alegria: Um 3 a 
0 com classe, com show do craque 
Thiago Alagoano. O cenário se in-
verteu totalmente. De lanterna a 
líder... De vilões a heróis, essa é a 
magia do futebol.

aniversário de 5 anos.
  A partida diante do Ituano teve 
ingredientes de sobre já com 20 
minutos, quando as equipes em-
patavam em 2 a 2. Mas Garcez e 
ΖDQVRQ�� QD� HWDSD� ȴQDO�� WLUDUDP� R�
grito da garganta do torcedor. O 
Brusque, mais uma vez, fazia his-
tória, e nós, assim como em todos 
os grandes momentos do clube, 
também estávamos lá. E vamos 
estar sempre... Valeu, Bruscão!

Sidney Silva, editor de conteúdo  
de EsporteSC
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MAIS UMA VEZ, ENTRE OS GIGANTES JOGO DO ACESSO, E HISTÓRICO
Foi com muito drama, adrenali-
na e emoção que o Brusque FC 
conquistou a vaga à Série B do 
Campeonato Brasileiro. Na noi-
te de segunda-feira, 11 de janei-
ro, o time de Jerson Testoni, que 
iniciou com Ruan Carneiro, João 

e Claudinho entraram ao longo 
da partida. Também estiveram 
entre os relacionados o goleiro 
Zé Carlos, os zagueiros Cleyton 
e Neguete, o lateral Ronaell, o 
meia Eliomar, além dos atacan-
tes Denis e Fio.

Carlos, Ianson, Éverton Alemão 
e Airton; Zé Mateus, Emerson 
Martins e Edilson; Thiago Alago-
ano, Marco Antonio e Garcez fez 
história.
Guilherme Escuro, Índio, Jeffer-
son Renan, Gustavo Henrique 

aniversário de 5 anos.
  A partida diante do Ituano teve 
ingredientes de sobre já com 20 
minutos, quando as equipes em-
patavam em 2 a 2. Mas Garcez e 
ΖDQVRQ�� QD� HWDSD� ȴ�QDO�� WLUDUDP� R�
grito da garganta do torcedor. O 
Brusque, mais uma vez, fazia his-
tória, e nós, assim como em todos 
os grandes momentos do clube, 
também estávamos lá. E vamos 
estar sempre... Valeu, Bruscão!

Sidney Silva, editor de conteúdo 
de EsporteSC

Marco Antonio, Garcez, Thiago 
Alagoano e Ianson fizeram os 
gols da partida. Gabriel Talieri 
e Fillipe Soutto anotaram para 
a equipe paulista na vitória do 
Bruscão por 4 a 2.

VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGO DO ACESSO
Brusque 4×2 Ituano

Campeonato Brasileiro Série C
5ª rodada – 2ª fase

Data - Segunda-feira (11/01/2021)
Local - Estádio Augusto Bauer, em Brusque

BRUSQUE:
Ruan Carneiro; João Carlos (Gustavo Henrique 36/2ºT), 
Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus (Claudinho 
36/2ºT), Emerson Martins (Guilherme Escuro 18/2ºT); 

Edílson (Índio 18/2ºT), " iago Alagoano, Maurício Garcez; 
Marco Antônio (Je# erson Renan 30/2ºT).

Técnico: Jerson Testoni

ITUANO:
Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Sueliton, Breno Lopes; 

Fillipe Soutto, Correa (André Castro 36/2ºT); 
Marquinho (Luizinho 29/2ºT), Eduardo Lopes

(Guilherme 16/2ºT), Mateus Santos (Julinho 36/2ºT); 
Gabriel Taliari (Luiz Paulo 29/2ºT).

Técnico: Vinícius Bergantin

ARBITRAGEM:
Marcelo de Lima Henrique (RJ), auxiliado por Ivan Carlos 

Bohn (PR) e Silbert Faria Sisquim (RJ)
Jogadores do Brusque comemoram o acesso histórico à Serie B
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DA EXPECTATIVA

Torcedores tomam 
as ruas de Brusque 

desde o início ...

... e vão ao êxtase 
com a con! rmação 

do acesso.

Rodovia Antonio Heil 222b (Centro, Brusque-SC)  Telefone: 3396-6457

Comida 100% caseira
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DA EXPECTATIVA À EUFORIA

... e vão ao êxtase  
com a con!rmação 

do acesso.
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MULTIDÃO TOMA AS RUAS

A MAIOR LOJA DE ARTIGOS ATÉ 10 REAIS DO BRASIL!
VENHA CONHECER!

ROD. ANTÔNIO HEIL – EM FRENTE A HAVAN – BRUSQUE-SC

A torcida do Brusque fez uma 
grande festa na cidade e com-
pareceu em grande número ao 
estádio Augusto Bauer logo após 
D�FRQȴUPD©¥R�GR�DFHVVR�GD�HTXL-
pe à Série B. Jogadores, diretoria 
e membros da comissão técnica 
foram muito festejados e saíram, 
literalmente, nos braços da ga-

ȴFRX� SHTXHQR� SDUD� WDQWD� IHVWD��
Depois de muita comemoração, 
os jogadores ainda saíram de trio 
elétrico celebrando pelo Centro 
da cidade.

Um dos líderes do grupo, o arti-
lheiro Edu chegou a pedir a pala-
vra e decretou feriado em Brus-

OHUD�DSµV�R�DSLWR�ȴQDO�GR�£UELWUR�
Marcelo de Lima Henrique.
 
Com cânticos tradicionais, o tor-
cedor comemorou muito o aces-
so do time, que agora terá um 
calendário repleto de grandes 
jogos ainda esse ano. Muitos fo-
gos foram soltos e o Gigantinho 

que no dia seguinte à conquista.  
“Senhor prefeito Ari Vequi, com 
todo respeito, mas amanhã tem 
que ser feriado em Brusque, nin-
guém tem que trabalhar”, decla-
rou, sob aplausos ensandecidos 
da torcida.
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Com cânticos tradicionais, o torcedor 
comemorou muito o acesso do time, 

que agora terá um calendário repleto de 
grandes jogos ainda esse ano

MULTIDÃO TOMA AS RUAS
que no dia seguinte à conquista.  
“Senhor prefeito Ari Vequi, com 
todo respeito, mas amanhã tem 
que ser feriado em Brusque, nin-
guém tem que trabalhar”, decla-
rou, sob aplausos ensandecidos 
da torcida.

TREINAMENTOS DIFERENCIADOS 

NO CT BARRO NEGRO OU A DOMICÍLIO

INICIANTES, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO

BOXE - BOXE FUNCIONAL - CAPOEIRA
                 FUNCIONAL FIGHT

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 197 - CENTRO 2 - BRUSQUE - SC
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Bar e
hamburgueria

Em frente à Unifebe

Em pé: Maurício Garcez, Cleyton, Emerson Martins, Everton Alemão, Claudinho, Guilherme Escuro, João Carlos, Ianson, Zé Carlos, Márcio Quevedo (preparador de goleiros), Ruan Carneiro, Denis, Lucas Samrla Bremm (médico), Jerson Testoni, Marcos Monassa (preparador físico) 
$JDFKDGRV��(GLOVRQ��0DUFR�$QW¶QLR��)LR��7KLDJR�$ODJRDQR��*XVWDYR�+HQULTXH��=«�0DWKHXV��(OLRPDU��5RQDHOO��-HIHUVRQ�5HQDQ��ΘQGLR��$LUWRQ��1HJXHWH��/DPLO��DX[LOLDU�GH�SUHSDUD©¥R�I¯VLFD���)HUQDQGR�GH�%RUED��DX[LOLDU�W«FQLFR���*XVWDYR�&KHQFL��ȴ�VLRWHUDSHXWD�

Parabéns ŵ���Ï�
SÉRIE
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OS HERÓIS DA CAMPANHA
THIAGO ALAGOANO

Com 11 gols, " iago Alagoano foi o 
grande artilheiro do Brusque até o aces-

so. Na ausência de Edu, o jogador foi 
decisivo no setor de ataque brusquense, 

sendo, também, um dos líderes de 
assistências do time

IANSON
Sempre seguro na zaga, o defensor foi 
um verdadeiro guardião do gol defen-
dido por Ruan Carneiro. Foi premiado 
com o gol que fechou o placar e sacra-
mentou o acesso do Brusque à Série B

RUAN CARNEIRO
Ruan Carneiro teve a difícil missão de 
substituir o experiente goleiro Zé Car-
los e não decepcionou. O arqueiro foi 
fundamental para que o time chegasse 

na penúltima rodada só dependendo de 
si para o acesso. Destaque para a atua-
ção de Ruan no duelo do turno, diante 
do próprio Ituano, quando as equipes 

empataram em 1 a 1
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O CHORO DO IMPERADOR
Fora de toda a Série C do Cam-
peonato Brasileiro, após se le-
sionar logo na primeira rodada, 
o atacante Edu foi um dos mais 
festejados, mesmo sem estar em 
campo, após o acesso do clube. 
Em entrevista ao vivo nas redes 
sociais do EsporteSC, o Impera-
dor do Vale falou de sua ligação 

pessoas próximas que lhe deram 
apoio no dia a dia. O atacante 
lembrou do pedido de entrega 
que fez aos jogadores no vesti-
ário. “Pedi a eles que jogassem 
por mim, porque eu queria estar 
lá dentro. E eles se entregaram a 
todo momento para conquistar 
esse acesso. Esse é um grupo ma-

com o clube e a torcida e se emo-
cionou ao lembrar de tudo que 
passou nos últimos meses. “Eu 
DFKHL�TXH�LD�VRIUHU��TXH�D�WHU�GLȴ��
culdade para me tratar aqui, mas 
todo mundo me abraçou, me aju-
dou. Me sinto muito feliz”, disse.
Edu fez um agradecimento es-
pecial ao atacante Fio e outras 

ravilhoso e a gente não vai parar 
por aí”, garantiu o Imperador, que 
já no carro de som ainda mandou 
uma mensagem ao patrocinador 
máster da equipe. “Senhor Lu-
ciano, nós estamos na Série B, e 
precisamos de estádio. Será que 
o senhor pode fazer um estádio 
para nós?”, indagou o atacante.
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1ª RODADA – 08/08/2020
Brusque 2x1 Ypiranga

Gols: Brusque – Éverton Alemão, aos 30/1ºT; "iago Alagoano, aos 50/2ºT  
Ypiranga – Cristiano, aos 43/1ºT

2ª RODADA – 13/08/2020
São Bento 0x1 Brusque

Gol: Brusque – Éverton Alemão, aos 40/1ºT

3ª RODADA – 20/08/2020
São José 1x0 Brusque

Gol: São José – Gustavo, aos 17/2ºT

4ª RODADA – 30/08/2020
Brusque 2x0 Ituano

Gols: Brusque – Johnny, aos 31/1ºT; Alex Sandro, aos 24/2ºT

5ª RODADA – 06/09/2020
Boa Esporte 0x1 Brusque

Gol: Brusque – Alex Sandro, aos 4/2ºT

6ª RODADA – 01/10/2020 (JOGO ATRASADO)
Brusque 2x1 Londrina

Gols: Brusque – Mauricio Garcez, aos 21 e aos 28/1ºT | Carlos Henrique, aos 30/1ºT

7ª RODADA – 20/09/2020
Brusque 1x0 Tombense

Gol: Brusque – Geovane Itinga, aos 10/2ºT

8ª RODADA - 27/09/2020
Volta Redonda 2x2 Brusque

Gols: Volta Redonda - Luciano, aos 41/1ºT; João Carlos, aos 48/2ºT | Brusque -  
Geovane Itinga, aos 24/2ºT; "iago Alagoano, aos 29/2º T

9ª RODADA – 05/10/2020
Brusque 3x1 Criciúma

Gols: Brusque – Geovane Itinga, aos 26/1ºT; "iago Alagoano, aos 38/1ºT  
Criciúma - Maurício, aos 36/1ºT

10ª RODADA – 11/10/2020
Ypiranga 1x1 Brusque

Gols: Ypiranga – Neto Pessoa, aos 16/1ºT | Brusque - "iago Alagoano, aos 2/1ºT

11ª RODADA – 18/10/2020
Brusque 1x0 São Bento

Gol: Brusque – Airton, aos 42/2ºT

12ª RODADA – 25/10/2020
Brusque 0x0 São José

13ª RODADA – 29/10/2020
Ituano 3x1 Brusque

Gols: Ituano – Kadu Barone, aos 7/1ºT; Suéliton, aos 14/1ºT  
e Guilherme, aos 3/2ºT | Brusque - Geovane Itinga, aos 5/1ºT

14ª RODADA – 09/11/2020
Brusque 2x2 Boa Esporte

Gols: Brusque – "iago Alagoano, aos 28/2ºT; Mauricio Garcez, aos 51/2ºT  
Boa - Pedro Henrique, aos 17/1ºT; Marlyson, aos 25/2º/T

15ª RODADA – 14/11/2020
Londrina 2 x 1 Brusque

Gols: Londrina – Adenilson, aos 7/1ºT; Celsinho, aos 26/2ºT   
Brusque - Je#erson Renan, aos 21/2ºT

16ª RODADA – 21/11/2020
Tombense 2x0 Brusque

Gols: Tombense – Keké, aos 2/2ºT; Ibson, aos 9/2ºT

17ª RODADA – 28/11/2020
Brusque 1x8 Volta Redonda

Gols: Brusque – Marco Antônio, aos 9/2ºT | Volta Redonda - João Carlos, aos 4/1ºT 
 e aos 23/2ºT; Alef, aos 9/1ºT, aos 23/1ºT e aos 37/1ºT; Hiroshi, aos 19/1ºT;  

Oliveira, aos 31/1ºT e Daniel, aos 26/2ºT

18ª RODADA – 5/12/2020
Criciúma 2x2 Brusque

Gols: Criciúma – Felipe Menezes, aos 23/1ºT; Foguinho, aos 36/1ºT   
Brusque - "iago Alagoano, aos 16/1ºT e aos 48/2ºT
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1ª RODADA – 13/12/2020
Brusque 0 x 0 Santa Cruz

2ª RODADA – 21/12/2020
Ituano 1 x 1 Brusque

Gols: Ituano – Carlos Eduardo, aos 11/1ºT | Brusque - "iago Alagoano, aos 38/1ºT

3ª RODADA – 26/12/2020
Brusque 0 x 0 Vila Nova

4ª RODADA – 02/01/2021
Vila Nova 0 x 3 Brusque

Gols: Brusque – "iago Alagoano, aos 41/1ºT e aos 21/2ºT;  
Marco Antônio, aos 47/2ºT

5ª RODADA – 11/01/2021 (JOGO DO ACESSO)
Brusque 4x2 Ituano

Gols: Brusque – Marco Antônio, aos 5/1ºT; "iago Alagoano, aos 13/1ºT;  
Mauricio Garcez, aos 5/2ºT; Ianson, aos 33/2ºT | Ituano - Gabriel Taliari, aos 8/1ºT;  

Fillipe Soutto, aos 23/1ºT

SEGUNDA FASE – QUADRANGULAR DO ACESSO
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