
Organização do certame realizou ontem à noite reunião com dirigentes dos clubes classificados

Nos titulares, Formosa 
se despede do Regional

Dona Josefa conhece os times classificados

Equipe de Vale do Sol encerrou primeira fase da competição na lanterna. 
Nos aspirantes, o time do América deu adeus aos jogos
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O Regional encerrou a clas-
sificatória; o Campeonato de 
Futebol Sete de Dona Josefa 
também. Os jogos que defi-
niram os classificados foram 
realizados no último sábado, 
dia 13. O Juventude Unida 
empatou com o DNA FC em 
1 a 1. Os gols foram de Rafael 
e Denis. No outro embate, 
Os Guri/Marcello Machado 
venceu por 4 a 1 o Unidos 
do Rio Pardinho, com gols 
de Paulo, Anderson e Eze-

quiel, descontando Valdo. 
O Kilmes venceu o Conceito 
Móveis por 4 a 2, com gols 
de Guilherme (3) e Wiliam.  
Gilson e Jakson descontaram. 

Com os resultados, ficaram 
definidos os jogos das quar-
tas de final da competição, 
que devem ser realizados no 
próximo sábado, a partir das 
13h45min. O primeiro jogo 
será entre Andréas e Mônaco. 
Depois tem: DNA FC e Os 
Guri/Marcello Machado; Ju-

ventude/Aplicasul e Kilmes; 
e Junção Esportiva e Amigos 
da Bola. 

Conforme a organização 
do campeonato, a equipe do 
Ajax não realizou o paga-
mento da taxa de inscrição 
dentro do prazo estipulado 
e, por isso, não participa das 
quartas de final. Assim, a 
equipe do Mônaco é quem 
assegurou a vaga, por ser 
a equipe classificada na se-
quência.

Terminou no fim de sema-
na a primeira fase do Cam-
peonato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Pardo. 
As partidas derradeiras foram 
na tarde de sábado, dia 13, e 
quem deu adeus à competição 
foi o Formosa, nos titulares, 
e o América, nos aspirantes. 
Com a classificação, estão de-
finidos os próximos embates: 
Trombudo e Bom Jesus, Boa 
Vontade e Saraiva e América 
e Cruzeiro, no primeirinho; e 
Trombudo e Bom Jesus, Boa 

Vontade e Saraiva e Cruzeiro 
e Formosa, no segundinho. 
Na noite de ontem, junto ao 
Estádio dos Eucaliptos, foi 
realizada reunião com os diri-
gentes dos clubes classificados. 
Como de costume, os jogos do 
segundinho acompanham os 
da categoria principal.

RESULTADOS DE SÁBADO
Muito gols. Esse é o saldo 

da última rodada da fase clas-
sificatória do certame. Nos 
Plátanos, o Bom Jesus conse-
guiu sua primeira vitória. E foi 
contra o Cruzeiro, de Sinimbu. 
O placar de 2 a 0 só foi cons-
truído no segundo tempo, com 

gols de Amarildo e Cemin. 
Nos aspirantes, goleada do 
Bom Jesus por 4 a 0. Destaque 
para o meia Grilo, que marcou 
dois. Marcionei e Jé fecharam 
a goleada. 

Em Saraiva, duas vitórias 
do time da casa. Nos titulares, 
o Formosa perdeu por 3 a 0, 
encerrando a participação no 
campeonato na lanterna. Nos 
aspirantes, melhor também 
para o Saraiva, que ganhou 
de 3 a 2. Em Vale do Sol, o 
surpreendente América fez 
3 a 2 no Trombudo, líder do 
campeonato. Nos aspirantes, 
vitória do Trombudo por 4 a 0. 

Vai começar a fase quente. Os jogos do último final de 
semana definiram os confrontos da fase quartas de final do 
Campeonato Regional. Nos titulares, o Trombudo pega o Bom 
Jesus, o Boa Vontade enfrenta o Saraiva, enquanto o América 
tem o Cruzeiro pela frente. Nos aspirantes, se enfrentam: Trom-
budo x Bom Jesus, Boa Vontade x Saraiva e Cruzeiro x Formosa. 
Todos os enfrentamentos têm algum equilíbrio. E mesmo que 
alguns times sustentem algum favoritismo, seja pelo grupo, 
seja pela campanha da fase classificatória, ninguém deve se 
surpreender se um time menos credenciado crescer e avançar. 

O Trombudo. Diante do Bom Jesus, que só foi engrenar no 
último jogo, o Trombudo é favorito para passar adiante. Tem 
um time muito mais encorpado, encaixou e teve bom desem-
penho, é uma equipe acostumada a decidir no Regional e fez 
uma campanha de bom nível, a não ser pela derrota em casa 
no último sábado. De todo modo, é um time tanto técnica, 
quanto fisicamente mais preparado que o Bom Jesus. Que 
teve a perda do zagueiro Vini para o restante da competição e 
tem um time um pouco mais pesado, mais envelhecido e com 
menos vitalidade. As apostas, no enfrentamento, vão para o 
Trombudo. 

O Boa Vontade. O Saraiva, um time forte fisicamente e que 
complica nos seus domínios, ficou um adversário de bom tama-
nho para o Boa Vontade. Que fez uma campanha pragmática 
na fase de classificação. Alcançou, sem sustos, a pontuação 
necessária para classificar, teve alguns bons momentos, mas 
teve bastante dificuldade para repetir escalações. E, com isso, 
para estabelecer e encaixar um time e encontrar mecânica de 
jogo. Não é hoje um time entrosado, que tenha conseguido 
desenvolver um jeito de jogar. Mas tem qualidade e já mos-
trou que é, sem dúvida, um dos fortes times da competição. É 
favorito para passar, seguir.

Formosa. O time do Vale, que voltou a fazer futebol de alta 
exigência e foi ousado para entrar no Regional, não conseguiu 
a classificação. Mas fica o reconhecimento pelo esforço e pela 
batalha de toda a comunidade e dos desportistas que abraça-
ram a ideia, sobretudo do velho Xuxa, que não mediu esforços. 
A proposta de fazer um time em torno de jogadores sem grife, 
de um custo financeiro menor e com nomes da casa, cheios de 
vontade de mostrar serviço, deve ser aplaudida. Pode até não 
ter dado os resultados dentro do campo esperados. Mas foi só o 
primeiro ano. E se o Formosa seguir dando passos responsáveis, 
sem tirar os pés do chão, pode seguir no cenário principal do 
futebol amador da região.

Aspirantes. Os dois times do Vale, Trombudo e Formosa, e o 
representante de Vera Cruz, o Boa Vontade, se classificaram no 
Segundinho. E bem. Numa competição que dá espaço para os 
jogadores “da casa” e com uma essência bem mais amadora, 
o grande favorito talvez seja o Boa Vontade. Há outros adver-
sários de bom nível. Mas o Boa, pelo seu histórico recente e 
pelo potencial do time, entra com força na fase eliminatória. 

Internacional. O colorado, faltando 9 rodadas, segue na 
cola do líder. Ao vencer o São Paulo, no último domingo, o 
time do técnico Odair afastou um concorrente direto da bri-
ga pelo título. Este São Paulo, em queda, sem ânimo e sem 
grupo, deve se contentar com vaga na Libertadores. Já o Inter, 
que está apenas 3 pontos atrás do Palmeiras, conta com uma 
regularidade, sobretudo contra os times do meio para baixo da 
tabela, com as dificuldades que os palmeirenses enfrentarão, 
para seguir sonhando com o título. E, sim, sonhar é um direito 
legitimamente conquistado. 

Grêmio. O tricolor, mais do que nunca, deve centrar suas 
atenções na Libertadores. Campeonato em que terá pela frente 
adversários duríssimos na briga pelo título. Porque com a der-
rota para o Palmeiras, título brasileiro se tornou impensável, 
como admitiram mesmo jogadores e técnico gremista. E para 
o mata-mata contra o River Plate, é assustadora a quantidade 
de problemas médicos. Aos quais se somou Luan, vítima de 
uma facite plantar. Recuperar todos que for possível e entrar 
com todas as forças contra os argentinos é condição para pre-
tender avançar.


