
Nos titulares, equipe de Linha Capão venceu de 4 a 2; nos aspirantes, de 2 a 1

Alunos da Samurai Skull Warrios, de Vera Cruz

Boa Vontade e América 
largam em vantagem

Academia tem dia de aprendizado

Equipes estão nas quartas de final do Campeonato Regional e venceram 
seus adversários. Jogos de volta desta fase serão em 4 de novembro
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A última semana foi de 
aprendizado e graduação 
para os alunos da Samurai 
Skull Warrios, academia de 
Jiu-Jitsu de Vera Cruz. Os atle-
tas participaram de um evento 
junto à Samurai Team, em 
Santa Cruz. De acordo com o 
instrutor da academia vera-
cruzense, Eduardo Raupp, os 
alunos alcançaram graus em 
suas faixas. “Provavelmente, 
na próxima graduação, daqui 
a um ano, alguns já estarão 
aptos a trocarem de faixa”, 
supõe Raupp.

Além da graduação, conta 
o instrutor, os alunos tiveram 

seminário com o mestre Mário 
Reis, atleta campeão mundial 
de Jiu-Jitsu em diversas vezes. 

Ele passou técnicas para o 
aperfeiçoamento dos partici-
pantes.

O fim de semana foi de sol 
e de jogos pelo Campeonato 
Regional de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo. No 
sábado, dia 20, teve início a 
fase de quartas de final. Na 
localidade de Saraiva, no 
interior de Santa Cruz, o vi-
sitante Boa Vontade, de Vera 
Cruz, venceu o time da casa 
pelo placar de 4 a 2. Destaque 
para o atacante Fogaça, que 

marcou duas vezes. Emer-
son e Guilherme anotaram 
os outros dois gols do time 
de Linha Capão. Pelo lado 
do Saraiva, Diogo marcou 
os dois. Nos aspirantes deu 
Boa Vontade, com marcador 
encerrando em 2 a 1. 

Já na tarde de domingo, dia 
21, dois jogos movimentaram 
a competição. Em Vale do Sol, 
o Trombudo não conseguiu 
furar o esquema defensivo do 
Bom Jesus e ficou no 0 a 0. Na 
categoria aspirantes, o jogo 

terminou empatado em 1 a 1.
Também no domingo, mas 

em Rio Pardinho, no interior 
de Santa Cruz, o América der-
rotou o time do Cruzeiro pelo 
placar de 2 a 0. Deivid marcou 
os dois do América. Nos aspi-
rantes, o Cruzeiro ganhou por 
3 a 1 do Formosa, de Vale do 
Sol. Os jogos de volta desta 
fase estão marcados para o dia 
4 de novembro. No próximo 
fim de semana, em virtude do 
segundo turno das eleições, 
não haverá rodada.

Com o pé direito. O Boa Vontade iniciou a fase decisiva do Cam-
peonato Regional com o pé direito. No sábado, foi a Linha Saraiva e 
venceu o time da casa nas duas categorias, o que não é pouca coisa. 
Nos aspirantes, venceu por 2 a 1. Nos titulares, fez 4 a 2. E nos dois 
casos, confirmou um claro favoritismo no confronto.

Destaque. Na vitória dos titulares, o grande destaque do Boa 
foi o atacante Juliano Fogaça, autor de 2 gols. O jogador, uma das 
grandes apostas para a temporada, é quem dá mais intensidade, 
desafogo e velocidade no ataque da equipe de Vera Cruz. Emerson e 
Guilherme marcaram os gols que completaram o placar. O confronto 
pode até não estar decidido. Mas está bem encaminhado. 

É possível. O Boa Vontade não começou o campeonato como 
grande favorito. Mas pelo que se viu até aqui, tem todas as condi-
ções de sonhar com o título. Primeiro, pelo seu próprio potencial. 
E, segundo, pelo que não estão fazendo aqueles que dividem as 
principais credenciais. O Trombudo vem tropeçando, o Cruzeiro, 
apesar dos nomes, não encaixou e ainda não entregou o desem-
penho e o rendimento que se esperava. O América surpreende, mas 
é um time que se equivale ao Boa. De modo que não há, até aqui, 
o grande favorito, o bicho papão, o time a ser batido. Conseguin-
do trazer suas principais peças e focado no campeonato, o título 
regional é possível. 

Trombudo. Em Vale do Sol, Trombudo e Bom Jesus não mexeram 
no placar. Diante de um grande público, com torcedores dos dois 
times dando colorido e barulho ao estádio, as equipes tiveram muita 
dificuldade de jogar no péssimo gramado do Trombudo. Com mui-
tos buracos, incontáveis desníveis e grama cobrindo os tornozelos, 
dominar o passe mais simples se tornou um desafio. Some-se a isso 
a disciplina tática, o respeito ao adversário e o temor de ser mais 
ousado, e teremos os ingredientes de um jogo morno, de raríssimas 
chances de gol e de escassas vantagens pessoais. Um jogo de meia 
cancha, com as defesas levando clara vantagem sobre os ataques. As 
alterações não mudaram o panorama do jogo e pouco acrescenta-
ram aos dois times. O 0 a 0 foi um resultado adequado para o jogo. 
E que deixa totalmente abertas as possibilidades para a partida de 
volta, no Estádio dos Plátanos. Onde o Bom Jesus promete mais 
intensidade, mais ousadia e muitas dificuldades que o Trombudo 
precisará superar, caso queira avançar. 

Diferenças. Afora a análise do jogo, chamou a atenção no último 
domingo, em Vale do Sol, uma diferença muito clara na identifica-
ção dos jogadores, com seu time e sua comunidade. Não que este 
traço tenha sido determinante para o jogo e para o resultado. Mas 
enquanto no Bom Jesus a maioria dos jogadores é do bairro ou tem 
uma ligação já antiga com as iniciativas da entidade, no Trombudo 
é o contrário. A não ser pelo lateral e capitão Paulinho Carvalho, 
salvo engano, não consta que outro jogador seja de Vale do Sol. É 
um time trazido praticamente inteiro de fora. O que, claramente, 
baixa o envolvimento do torcedor e da comunidade em si com o 
time que está em campo. Vale para pensar. 

Preocupante. O Grêmio chegou na fase mais decisiva do ano, 
quando vai começar a decidir a semifinal da Libertadores e quan-
do precisava definir pelo que brigaria no Campeonato Brasileiro 
esfacelado pelas lesões. Os principais nomes do time ainda estão 
ou recém saíram do DM. Marcelo Grohe, Léo Moura, Cortez, Luan, 
Everton, Ramiro, se jogarem, saem direto do tratamento para o 
campo. Outros, sequer são opção, como o atacante André. No Bra-
sileiro, resta brigar por vaga na Libertadores do ano que vem. E na 
edição deste ano da principal competição do continente, é gigante 
o desafio do Grêmio contra um adversário, o River Plate, que não 
perde um jogo há quase um ano. Voltar vivo da Argentina e com 
condições de garantir a classificação em casa será um feito para já 
ser comemorado. O temor gremista deve ser voltar para Porto Alegre 
virtualmente eliminado. 

Colorado. Quando esta coluna receber seu ponto final, o In-
ternacional ainda não terá enfrentado o Santos, jogo da noite de 
segunda. De modo que não é possível saber em que estágio o time 
está quando estas linhas estão sendo lidas. De todo modo, está 
claro quem é o grande adversário do Inter na briga pelo título. O 
Palmeiras simplesmente se nega a perder, tem sido um time forte e 
pragmático. E se ainda pretende almejar o tetra, o time de Odair não 
pode mais errar. Vencer em casa, não perdoar adversários menos 
qualificados e secar os paulistas. A conclusão, depois da rodada do 
final de semana, é indiscutível: para sonhar com o título, não há 
mais tempo, nem espaço para derrapar. 


