
Semifinal começa no domingo
América e Boa Vontade se enfrentam pelos titulares, em Rio Pardinho. Na preliminar, o Boa joga com o Cruzeiro
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Dos times que chegaram às quartas de final, Boa Vontade foi o único a avançar nas duas categorias
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Boa é o único a avançar nas duas categorias

CONFRONTOS

DONA JOSEFA

A chuva do último fim de 
semana impediu a realização 
da final do Campeonato de 
Futebol Sete de Dona Josefa. 
Os enfrentamentos foram 
reagendados e acontecem 
amanhã, dia 10. Andréas e 
Os Guri/Marcello Machado 
brigam pelo título. Quem 
vencer no tempo normal, 
leva o troféu e a premia-
ção. Se houver empate, tem 
prorrogação de 10 minutos. 
Persistindo a igualdade, co-
brança de pênaltis. 

Também neste sábado, a 
competição sedia a decisão 
do terceiro lugar, entre Ju-

ventude/Aplicasul e Ami-
gos da Bola. A partida inicia 
às 15h30min e antecede o 
confronto do primeiro lugar. 

A premiação deste ano, 
conforme a organização do 
campeonato, será de troféus 
e medalhas ao campeão e 
ao vice e troféus para o ter-
ceiro e quarto lugares, mais 
gratificação de R$ 500 ao 
campeão, R$ 250 ao vice, R$ 
150 ao terceiro colocado e 
R$ 100 ao quarto. A melhor 
disciplina leva medalhas. 
Troféu ainda para o goleiro 
menos vazado, para o golea-
dor e para o vice.

Decisão do Futebol Sete 
é adiada para este sábado
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O Regional se encaminha à 
decisão. Neste fim de semana, 
a tradicional competição de 
futebol amador do Vale do Rio 
Pardo inicia a fase semifinal. E 
tem time de Vera Cruz duelan-
do por uma posição na fina-
líssima nas duas categorias. O 
Boa Vontade garantiu classifi-
cação, no último domingo, nos 
titulares e nos aspirantes. De 
Vale do Sol, a equipe da área 
central, o Trombudo, disputa o 
primeirinho. Já o time da zona 
rural, o Formosa, conseguiu 
avançar no segundinho.

OS JOGOS
No início da semana foi rea-

lizada reunião no Estádio dos 
Eucaliptos, entre a direção da 
Liga Regional e os dirigentes 
dos clubes para a definição 
das datas dos próximos jogos 
do certame. Quem abre esta 
fase são América e Boa Von-

tade. As equipes se enfrentam 
no domingo, dia 11, em Rio 
Pardinho, no interior de Santa 
Cruz. A partida começa às 17 
horas. O enfrentamento dos 
aspirantes será na preliminar 
deste jogo. No entanto, será 

entre Boa Vontade e Cruzeiro. 
O embate começa às 15 horas. 
O jogo de volta está marcado 
para o dia 25 de novembro, em 
Linha Capão. 

Na outra semifinal, jogam 
Trombudo e Saraiva, nos titu-

lares. Este jogo será em 18 de 
novembro, no Centro em Vale 
do Sol. A preliminar será entre 
Formosa e Bom Jesus, valendo 
pelos aspirantes. O jogo de 
volta está marcado para o dia 
24, em Linha Saraiva.

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, a equipe do Boa Vontade 
classifica as duas categorias 
para a semifinal do Regio-
nal. Em 2018, o único clube 
a conseguir o feito - fato que 
orgulha a direção do Boa.  
“Nosso objetivo é dar conti-
nuidade para que possamos 
classificar as duas categorias 

à próxima fase”, cita o diretor 
de esportes, Cássio Dorfey.  
“Essencial, a partir de agora, 
é contar com o apoio do torce-
dor vera-cruzense”, frisa ele.

PARTICULARIDADES
A equipe aspirante do Boa 

Vontade terminou a classifi-
catória em primeiro. Assim, 
aponta Dorfey, joga com a 

vantagem técnica, ou seja 
três empates. Já nos titulares, 
como encerrou a primeira 
fase em terceiro, quem tem 
vantagem é o América. A 
disciplina do Boa Vontade é 
melhor que a do seu adver-
sário. Dessa forma, o time 
de Linha Capão pode jogar a 
partida de volta em casa.

11/11 - DOMINGO
EM RIO PARDINHO
América x Boa Vontade 
(titulares)
Boa Vontade x Cruzeiro 
(aspirantes)
Jogos de volta em 25/11

18/11 - DOMINGO
EM VALE DO SOL
Trombudo x Saraiva 
(titulares)
Formosa x Bom Jesus 
(aspirantes)
Jogos de volta em 24/11

· FUTSAL TROMBUDO
Em virtude da Feirasol, 
realizada junto à sede da 
Sociedade Cultural e Es-
portiva Trombudo, em Vale 
do Sol, não haverá jogos 
de futsal pelo campeonato 
da entidade nesta sexta-
feira, dia 9 de novembro. 
O certame retorna na se-
mana que vem.

· FUTEBOL
A Copa CenterTech Infor-
mática 10 anos/Taça José 
Luiz Leiffeit tem rodada 
neste  domingo, dia 11. 
Duelam: Pinheiral e União, 
no Estádio Guilherme Ra-
buske; São José e Juventu-
de, em Rincão do Sobrado; 
e Linha Santa Cruz e Linha 
Nova, no Estádio do Imi-
grante. Na semana passa-
da, em Cerro Alegre Alto, 
o Juventude local acabou 
surpreendido pelo atual 
campeão, o João Alves, na 
partida de estreia da com-
petição. O time visitante 
venceu pelo placar de 1 a 
0, com gol quase no final 
da partida. Nos aspirantes, 
o time visitante também 
venceu por 1 a 0. No úl-
timo domingo, em Linha 
Nova, mais uma vez a festa 
foi da equipe visitante. O 
Pinheiral venceu o Linha 
Nova nos aspirantes por 3 
a 1 e nos titulares goleou 
por 3 a 0. Em Rio Pardinho 
houve empate entre o time 
da casa e o Aliança, nos 
aspirantes, por 1 a 1. Nos 
titulares, o Rio Pardinho 
venceu por 2 a 1, com gols 
de Maurício Fanfa e Daniel. 
Miroca descontou para o 
Aliança.
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