
DESTAQUES INDIVIDUAIS

Equipe do Feras da Bola conquistou o campeonato de forma invicta

Feras da Bola vence a 
Liga Regional de Futsal
Equipe de Vera Cruz enfrentou o Paraíso Futsal, no domingo, no ginásio do 
Parque de Eventos. Além do primeiro lugar, ficou com dois destaques individuais
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ESPORTE TAMBÉM FEMININO

Tarde de mais jogos pela competição

E SPORTE 15ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2018

A equipe do Feras da Bola, 
de forma invicta, conquistou 
a Liga Regional de Futsal Fe-
minino. A decisão foi em Vera 
Cruz, na tarde de domingo, 
dia 11. Após vencer a semifi-
nal por 4 a 2, o time da Capital 
das Gincanas enfrentou o 
Paraíso Futsal, vencendo por 
um placar largo: 4 a 1. Brunna 
dos Santos (2), Liege e Bruna 
Roloff anotaram os gols do 
Feras da Bola. Rutyele descon-
tou para o Paraíso Futsal, que 
ficou com o segundo lugar da 
competição. Além de erguer o 
troféu de campeão, o Feras da 
Bola recebeu dois destaques 
individuais: jogadora desta-

Artilheira: Gabriela Gonçalves da Silva, do Dallas F.C.
Defesa menos vazada: Jussara Fontoura, do Feras da Bola
Jogadora destaque: Letícia Daiana Pires, do Feras da Bola

que e defesa menos vazada.
Letícia Pires foi a melhor 

jogadora da competição. Para 
ela, gratidão é a palavra que 
resume o troféu recebido. “É 
sempre uma satisfação jogar 
no Feras da Bola”, frisa. “Foi 
bom competir, apesar de ter 
sido um campeonato lon-
go e cansativo. Mas, enfim, 
conseguimos o tão almejado 
título de campeãs”, destacou 
a jovem, que diz se esforçar ao 
máximo para ajudar as gurias 
dentro de quadra. “O troféu 
destaque, sem a ajuda delas, 

não iria conseguir. Agrade-
cer também a minha família, 
que sempre me apoia, e dizer 
que esse troféu é para ela”, 
arremata.

Goleira desde os 13 anos,  
Jussara Fontoura teve a me-
lhor defesa do campeonato. 
Ela não jogou toda a Liga para 
o Feras, mas sua contribuição 
refletiu no resultado positivo 
da equipe. “Estou muito feliz 
com a conquista da equipe, 
que se dedicou muito para al-
cançar o objetivo”, sublinhou 
a jovem.

Antes da disputa derra-
deira entre Feras da Bola e 
Paraíso Futsal, o campeona-
to sediou outros três jogos. 
Na primeira partida da tar-
de, pela primeira semifinal, 
enfrentaram-se Paraíso Fut-
sal, de Paraíso do Sul, e Real 
Minas, de Caçapava do Sul. 
A vitória foi da equipe do 

Paraíso Futsal por 3 a 2. Os 
gols foram de Fabrine, Ciana 
e Rutyele. Descontou Adria-
na (2), para o Real Minas.

Na segunda semifinal, en-
frentaram-se Feras da Bola e 
Dallas F.C., de São Martinho 
da Serra. A equipe do Feras 
venceu por 4 a 2, com gols de 
Letícia (2), Brunna dos San-

tos e Bruna Roloff. Descon-
taram Kananda e Gabriela.

Após as semifinais, foi 
decidido o terceiro lugar da 
competição, entre as equipes 
do Real Minas e Dallas F.C. 
O Real Minas venceu por 5 
a 0. Os gols foram anotados 
por Adriana (2), Natalia (2) 
e Andréia.

Campeãs regionais. A equipe de futsal Feras da Bola, de Vera Cruz, 
conquistou no domingo o título da Liga Regional de Futsal Feminino. A 
campanha fala por si: em 13 jogos disputados, 12 vitórias e 1 empate. 
Título invicto, com sobras de qualidade e superioridade. Tanto na se-
mifinal, quanto na final, ainda que estivessem diante de adversárias 
bem preparadas, bem organizadas e bem treinadas, as meninas do 
Feras simplesmente não tomaram conhecimento de quem esteve à 
sua frente. Venceram os dois jogos com imposição física, disciplina 
tática, entrega e muito boa técnica. Foram sempre firmes na parte 
defensiva e mortais na chegada ao ataque. Um título grande, em 
uma competição importante, para ninguém colocar qualquer reparo. 
E para muita gente começar a olhar com mais carinho para o Feras e 
para o futsal feminino. 

Merecem mais. Na rodada realizada neste fim de semana, no 
Ginásio Poliesportivo de Vera Cruz, de se lamentar apenas o público, 
que poderia e deveria ser bem maior. Nas arquibancadas, a presença 
de familiares – e esses não eram poucos – é que deu barulho e incen-
tivo para o Feras da Bola vencer. 

Destaque. Dentro da quadra, a fixa Fran, a ala Shelli e a pivô 
Bruna foram o suporte da equipe. Mas chama a atenção a qualidade, 
a impetuosidade e a habilidade da ala Letícia, grande destaque das 
finais e da competição de modo geral. Pequena, no tamanho, joga 
como gente grande. 

Tudo igual no Vale. Ainda no domingo, Vale do Sol recebeu o 
primeiro jogo do duelo entre Trombudo e Saraiva, pelas semifinais 
do Regional. Ao final dos primeiros 90 minutos, um empate que deixa 
em aberto o confronto e os prognósticos de quem levará a vaga para a 
decisão. O que se sabe é que há dois times com características distintas. 
Enquanto o Trombudo é um time que procura jogar com mais cadên-
cia, bola trabalhada e uma disposição tática mais pensada, o Saraiva 
é todo entrega, disposição e dedicação. Um time é mais cerebral, o 
outro é todo transpiração. E os dois têm bastante qualidade. Passará 
quem conseguir impor melhor sua característica sobre o adversário. 

O jogo. No jogo de ida, o Saraiva largou na frente. Fez 1 a 0 com 
Chucrute e ampliou com Carlinhos. Seguindo rigorosamente sua 
proposta. Duas linhas de quatro jogadores, com os dois avantes, 
Carlinhos e Jaime, dificultando a saída de bola do Trombudo. Con-
gestionamento, volúpia e intensidade no meio campo, setor onde 
o time de Santa Cruz do Sul apertava a marcação, roubava e agredia 
com velocidade. Perdendo por 2 a 0, o Trombudo fez alterações. E 
uma em especial, Dadinho, deu muito boa resposta. O Trombudo 
procurou avançar um pouco a sua marcação, preencher melhor seu 
meio campo e, sobretudo, ter mais intensidade, mais dinâmica, ser 
um time um pouco menos cadenciado. E assim, mais intenso e mais 
agressivo, o time diminuiu (num pênalti bem marcado) e empatou 
logo em seguida. Poderia inclusive ter virado, mas o 2 a 2 reflete bem 
o que foi o jogo. 

Para a volta. Para o jogo da semana que vem, o desafio do Sa-
raiva é manter sua entrega e sua intensidade durante todo o jogo e, 
quem sabe, a prorrogação. O grupo parece ser pequeno e em dado 
momento do jogo a parte física começa a cobrar seu preço. E o desafio 
do Trombudo, um time com muita qualidade técnica e organização 
tática, é elevar sua temperatura, subir a intensidade e a dinâmica e 
ser um time mais vibrante, que está num jogo eliminatório de cam-
peonato. Se conseguir, passa. 

Melhorou. Na primeira visita que fiz ao Trombudo este ano, no 
confronto contra o Bom Jesus, o mau estado do gramado chamou – e 
muito – a atenção. No último domingo, mesmo depois da forte chuva 
que caiu na região na noite de sábado, ainda não encontrei o tapete 
verde que o Trombudo merece. Mas vi o resultado de um trabalho 
intenso de recuperação do campo, inclusive depois do prejuízo com 
as estruturas da Feirasol. O campo recebeu visivelmente um grande 
cuidado e melhorou muito. Não atrapalhou o jogo e permitiu que a 
bola rolasse com razoável regularidade. Ainda é um desafio nivelar 
o campo. Mas quando se vê esforço e trabalho, tem que se elogiar. 

A propósito. A propósito, também chamam a atenção as melho-
rias, os investimentos e a remodelação do Ginásio Poliesportivo em 
Vera Cruz, que passa por pinturas e revitalização de suas estruturas. 
Está ficando (ainda mais) bonito e o trabalho do Poder Público tem 
de ser reconhecido.  

No futebol profissional. Tudo segue como antes. O Inter dia a dia 
se afasta do título, mas deve comemorar sua volta à Libertadores. O 
Grêmio também já está garantido na competição, luta pelo G4 e vaga 
direta na fase de grupos. E o Avenida, finalista da Copa Wianey Carlet, 
está a dois jogos da Copa do Brasil. 


