
Fortaleza retorna à Série A do Brasileirão
TIME DE MARCELO BOECK

Boa Vontade perdeu no tempo normal, empatou na prorrogação, mas garantiu permanência

Boa garante semifinal 
nas duas categorias 
Equipe não conseguiu vencer o Saraiva, mas aproveitou vantagem do jogo de ida. 
De Vale do Sol, Trombudo se classificou nos titulares e Formosa nos aspirantes
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O time de Linha Capão 
chega à terceira fase do Cam-
peonato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Par-
do. Em seus domínios, na 
tarde de domingo, dia 4 de 
novembro, o Boa Vontade 
perdeu de 3 a 0 para o Saraiva, 
no tempo normal, e empatou 
na prorrogação, mas usou 
a vantagem conquistada no 
jogo de ida para garantir o 
avanço à semifinal da com-
petição na categoria titulares. 
Nos aspirantes, o Boa venceu 
por 2 a 1 e carimbou seu nome, 
pelo menos, por mais dois 
jogos. O Saraiva também se 
classificou nos titulares como 

o melhor perdedor. 
Ainda no domingo, outros 

quatro jogos agitaram o Re-
gional. Em Santa Cruz, nos 
Plátanos, o Bom Jesus deu 
adeus ao campeonato ao ser 
derrotado pelo Trombudo, 
pelo placar de 2 a 1. O pri-
meiro jogo, em Vale do Sol, 
havia terminado em 0 a 0. Já 
nos aspirantes, o Bom Jesus 
conseguiu passar à próxima 
fase, após empate sem gols 
no tempo normal e na pror-
rogação. 

Já o Cruzeiro venceu, em 
casa, o América pelo placar de 
1 a 0, mas acabou levando o 
mesmo placar na prorrogação. 
Portanto, o América foi quem 
avançou. Nos aspirantes, o 
Formosa venceu o Cruzeiro 

por 1 a 0 no tempo normal, e 
empatou em 0 a 0 na prorro-
gação. Assim, o time de Vale 
do Sol avançou à nova fase. 
O Cruzeiro se classifica nos 
aspirantes como o melhor 
perdedor. 

CONFRONTOS DEFINIDOS
Já estão definidos os jogos 

da semifinal. Nos titulares, 
o Trombudo vai enfrentar o 
Saraiva e o América jogará 
com o Boa Vontade. Nos as-
pirantes, os duelos serão entre 
Cruzeiro e Boa Vontade e 
entre Bom Jesus e Formosa. A 
direção da Liga Regional con-
vocou os clubes classificados 
para uma reunião, realizada 
ontem à noite. Nela foram de-
finidos os detalhes dos jogos 
das semifinais. 

O Fortaleza, comandado 
pelo ex-goleiro Rogério Ceni, 
está de volta à elite do futebol 
brasileiro. Fora da primeira 
divisão desde o ano de 2006, 
o líder da Série B conseguiu o 
acesso ao vencer o Atlético-GO 
pelo placar de 2 a 1, no sába-
do, dia 3. O Fortaleza abriu o 
placar aos 15 minutos da etapa 
inicial, quando Gustagol con-
cluiu de dentro da área. Ainda 

na primeira etapa, Bruno au-
mentou a vantagem do Leão, 
após cobrança de escanteio.

Com o triunfo, o Fortaleza 
foi a 64 pontos e abriu 12 so-
bre o Vila Nova-GO, quinto 
colocado, restando apenas 
quatro rodadas para o fim da 
competição. Como tem 19 vi-
tórias, contra 13 dos goianos, a 
equipe de Ceni não pode mais 
cair para a quinta posição, ga-

rantindo assim o acesso. Aliás, 
é a primeira equipe da Série B 
a confirmar participação na 
elite em 2019.

Para este feito, o goleiro 
Marcelo Boeck, natural de 
Vera Cruz, teve participação 
fundamental. Depois de sair 
da Chapecoense, ele tinha 
como aspiração colocar o 
time cearense na Série A. 
Conseguiu.

Regional na semi. No domingo foram realizados os jogos de 
volta das quartas de final do Campeonato Regional. Que, portanto, 
conheceu seus semifinalistas e os confrontos da próxima fase. Nos 
titulares se enfrentam Trombudo e Saraiva, Boa Vontade e América. 
Já nos aspirantes, Cruzeiro x Boa Vontade e Bom Jesus x Formosa. 

Trombudo classificado. No primeiro confronto, em casa, o 
Trombudo teve muitas dificuldades e não saiu do 0 a 0 com o Bom 
Jesus. Mas na partida de volta, nos Plátanos, o time da casa precisou 
sair mais para o jogo. E deixou espaços que foram melhor aprovei-
tados. Vitória do Trombudo, 2 a 1 e classificação garantida. Uma 
classificação, aliás, em nada surpreendente. O Trombudo é o time 
mais vencedor dentre os atuais participantes do Regional. Tem um 
plantel muito qualificado e um treinador que conhece bastante de 
futebol. Se conseguir encaixar e encontrar uma mecânica de jogo, 
a camiseta naturalmente vai pesar. E o time tem tudo para chegar 
a mais uma decisão. No papel, é inegavelmente mais time que o 
Saraiva, seu adversário que chegou à semi como melhor perdedor. 
O Trombudo é favorito para avançar.

Classificação preocupante. O Boa Vontade, representante de 
Vera Cruz no Regional, também chegou à semifinal. Mas a classifi-
cação deixou ligado o sinal de alerta e impressões bastante preo-
cupantes na derrota de 3 a 0 para o Saraiva. E a preocupação nem é 
tanto pela derrota. Porque existem dias em que tudo dá errado, as 
coisas não funcionam, apesar das tentativas, e não há o que fazer. A 
derrota do domingo, em casa, para um time com limitações físicas e 
de plantel, no entanto, não foi assim. Foi a derrota, primeiro, de um 
time apático, pouco vibrante, desinteressado. Morno, o que é imper-
doável para uma decisão. Mais do que isso, em momento algum o 
time ou seu técnico souberam ler o jogo. Caíram ingenuamente (ou 
seria descompromissadamente?) na armadilha de um adversário 
que povoou o meio campo, atraiu o Boa Vontade para seu campo e 
jogou às costas da linha defensiva. Uma linha de defesa, aliás, lenta 
e desatenta a ponto de sofrer dois gols com infiltrações em veloci-
dade de Alex Keller. Um jogador de alta qualidade, mas que nem 
nos seus melhores tempos teve a velocidade como seu ponto forte. 
Agora, já veterano, Alex pode quase tudo (e é capaz de quase tudo 
mesmo). Menos de ganhar na velocidade de uma defesa inteira. 
Tomara que o Boa Vontade deste último domingo seja um apagão 
isolado. Que o time seja mais organizado, tenha uma mecânica mais 
intensa, tenha jogadores mais atentos, com a temperatura de uma 
decisão e coletivamente mais compactos. E, obviamente, que à beira 
do campo haja um treinador com perspicácia para compreender o 
jogo e sua exigência. O América, adversário da semi, é qualificado 
a ponto de eliminar um dos grandes favoritos. Outro jogo como o 
de domingo poderá custar o sonho do título.

Grêmio. A eliminação da última terça-feira na Libertadores, com 
sua casa lotada diante do River Plate, foi doída para o Grêmio. Que 
se despediu em 5 minutos do sonho do tetra campeonato. Uma 
desclassificação, aliás, que não obstante só tenha ocorrido depois 
dos 40 minutos do segundo tempo, não foi de todo injusta. Porque 
depois de um grande enfrentamento no jogo de ida, o Grêmio 
errou na proposta da partida de volta. Com vantagem, deixou de 
jogar. Entregou a bola ao adversário e apostou na sua consistência 
defensiva, o que é sempre um risco. A verdade é que, pelo que fez 
no jogo, o Grêmio não merecia a classificação. Agora, todas as aten-
ções se voltam ao Brasileiro, em que o Tricolor terá de correr atrás 
do prejuízo para buscar uma vaga direta na próxima Libertadores. 
No momento, está a dois pontos do São Paulo, quarto colocado. Ao 
mesmo tempo, é visível que começa um processo de renovação. 
Nomes como Leonardo Gomes, Matheus Henrique, Jean Pierre e 
Pepê, só para citar alguns, começarão a ganhar mais e mais espaço. 
2019 parece já ter começado para o Grêmio. 

Internacional. O mesmo Inter que saiu de campo nas duas últi-
mas rodadas vociferando contra a arbitragem e contra um suposto 
esquema armado para lhe afastar da briga pelo título, silenciou 
diante de outro erro de arbitragem, agora um pênalti mal assinalado 
a seu favor, aos 48 minutos do segundo tempo, que lhe garantiu a 
vitória contra o Atlético-PR. O time voltou, assim, à vice-liderança, 
5 pontos atrás do líder Palmeiras. Faltando 6 rodadas, o título é 
um sonho distante. Mas que ainda não deve ser descartado. Para 
seguir sendo sonhado, no entanto, dependerá de um rendimento 
bem melhor do que o observado nas últimas partidas. É preciso 
jogar mais, muito mais. E tirar a arbitragem, contra ou a favor, do 
protagonismo. 


