
Em Linha Capão, o time da casa conseguiu vitória e avanço à decisão nas duas categorias

Final será entre Boa 
Vontade e Trombudo
Na prorrogação, equipes de Vera Cruz e Vale do Sol garantiram passaporte
à decisão do Campeonato Regional de Futebol Amador do Vale do Rio Pardo
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Os finalistas do Campeo-
nato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Pardo 
estão definidos. Um vem do 
interior de Vera Cruz e de 
uma boa campanha nos últi-
mos anos; o outro, do Centro 
de Vale do Sol, e voltou a dis-
putar a competição depois de 
três anos longe dos gramados. 
Boa Vontade e Trombudo, 
portanto, vão duelar na final 
do certame deste ano.

Os jogos que definiram os 
finalistas aconteceram neste 
fim de semana. Na tarde de 
sábado, dia 24, em Linha Sa-
raiva, o Trombudo enfrentou 
o Saraiva. No tempo normal, 

o placar encerrou em 3 a 3, 
com gols de Neizinho (2) 
e Marcos Konzen, para o 
Trombudo, e de Alex, Diego 
Nader e Maria - esse último 
de pênalti, aos 46 minutos 
do segundo tempo -, para 
o Saraiva. Com a igualdade 
no resultado, a partida foi à 
prorrogação. No tempo extra, 
o empate favorecia o time de 
Vale do Sol. O Saraiva saiu 
na frente, mas o time do Vale 
conseguiu anotar um, no apa-
gar das luzes da prorrogação, 
e garantir o ingresso à final.

Já em Vera Cruz, o segun-
do jogo da semifinal foi na 
tarde de domingo, dia 25. 
Em campo, Boa Vontade e 
América. O tempo normal 
terminou empatado em 0 a 0. 

Assim, a decisão foi ao tempo 
extra, já que a partida de ida 
havia encarrado com placa-
res iguais. O time de Linha 
Capão precisava marcar, pois 
o terceiro empate favorecia o 
time do América. E foi o que 
fez. Anotou com Alessandro 
Paraná e comemorou a clas-
sificação.

NOS ASPIRANTES 
Também no fim de semana 

foram conhecidos os dois 
times que irão brigar pela 
final nos aspirantes. Em Linha 
Saraiva, jogaram Bom Jesus e 
Formosa. O Bom Jesus venceu 
por 2 a 0 e garantiu classifica-
ção. Já em Vera Cruz, o Boa 
Vontade recebeu o Cruzeiro, 
venceu por 4 a 0 e carimbou 
seu nome na decisão.

· GOL DE PLACA
Continuam abertas as inscri-
ções para o segundo Cam-
peonato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa, de Ferraz. 
Conforme a organização, de-
vido à grande procura, será 
aumentado o número de equi-
pes. Informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 9 
9944-2316, com Derli Blank.

· BOCHA
A Associação Grêmio Esportivo 
Rincão da Serra realiza o pri-
meiro Campeonato Interno de 
Bocha de Vera Cruz. A previsão 
de início é 14 de dezembro, 
com rodadas às sextas-feiras à 
noite. A organização aguarda 
a confirmação do número de 
duplas inscritas para definir 
a fórmula: fase de grupos ou 

pontos corridos. O valor da 
inscrição será de R$ 100 por 
dupla, sendo aceito jogadores 
de Vera Cruz ou com algum 
vínculo com a cidade, e de Vale 
do Sol, porém os bochófilos 
mais conhecidos. Mais deta-
lhes podem ser obtidos pelos 
telefones (51) 9 8048-9622, 
com Alex (Negão); e 9 9897-
8712, com Leopoldo.

AGENDA ESPORTIVA

Decepção. No dicionário, substantivo feminino. Sentimento de 
tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato 
inesperado, que representa um mal; desilusão, desapontamento. 
Exatamente no que se transformou a decisão da Libertadores 2018, 
entre Boca Juniors e River Plate. A final dos sonhos virou sinônimo de 
decepção. O jogo que estava marcado para sábado, 18h, foi adiado 
para domingo depois que o ônibus do Boca foi apedrejado por torce-
dores do River na chegada ao Monumental de Nuñez. Dois jogadores, 
entre eles o capitão xeneize Pablo Pérez, foram atingidos e levados 
ao hospital. No domingo, outro adiamento, agora sem previsão de 
nova data. A Conmebol e os clubes não sabem o que fazer ou como 
controlar a selvageria. A desorganização é flagrante. As piores cenas 
possíveis rodaram o mundo. E a vergonha é inevitável. O que era 
para ser um momento de encantamento com o futebol, virou uma 
triste desilusão. 

Trombudo é finalista. O Trombudo foi a Linha Saraiva no sábado 
e, num jogo emocionante, indefinido até o último minuto da prorro-
gação, arrancou na garra a vaga para a decisão do Regional. Depois 
do 3 a 3 no tempo normal, o Saraiva fez 1 a 0 com Paulão, no tempo 
extra. E quando tudo se encaminhava para a classificação do time de 
Santa Cruz, o Trombudo foi buscar o empate e a vaga na grande final. 
Que veio com suor, uma dose de dramaticidade e a confirmação de 
que o Trombudo, entregue ao jogo e comprometido com a camiseta, 
vira um time muito forte. 

Boa em mais uma decisão. O Boa Vontade voltou à decisão do 
Regional. E a vitória por 1 a 0 contra o América, só na prorrogação, diz 
duas coisas fundamentais: a primeira, é que o adversário era muito 
forte  e o enfrentamento muito equilibrado (os dois jogos termina-
ram empatados no tempo normal e a vantagem mínima só veio na 
prorrogação). E a segunda é que, quem passa por um adversário e 
um confronto assim, chega com a confiança alta e muito forte para 
decidir. Aliás, o Boa desde o início do campeonato mostrou que tinha 
condições e que só precisava não se atrapalhar sozinho. Conseguiu 
avançar, superou adversários importantes e está na final contra um 
time de grife, com jogadores de nome no meio amador e até no 
meio profissional e com camiseta. Mas talvez este seja o momento 
em que o Boa Vontade esteja mais maduro e mais preparado para 
conquistar o Regional. Serão dois grandes jogos, para estádios cheios. 

Favoritismo. Seja porque é preciso se posicionar, seja porque é 
preciso provocar e até instigar torcedores e leitores, estabelecer um 
favoritismo é interessante. Pois pelo plantel que tem, considerados 
seu comandante, os nomes e as alternativas, o Trombudo é favorito. 
Mas o seu desempenho dentro do campo diminui em muito este 
favoritismo e torna mais equilibrado o confronto. Cujo resultado 
é bastante difícil de prever. De todo modo, a balança pende muito 
levemente para o lado do time de Vale do Sol. 

Finalista também nos aspirantes. A vaga do Boa Vontade para 
disputar outra final dos aspirantes era pedra cantada há muito tempo. 
Chega, aliás, com amplo favoritismo, o que não garante nada, mas 
dá confiança. O time é muito forte, é organizado e tem um rendi-
mento regular, em alto nível até aqui. Jogou mais do que todos. Só 
não pode errar na hora decisiva, como fez no ano passado. E estará 
muito perto do título máximo. 

Garantido no G4. O Internacional venceu o Fluminense no último 
domingo e garantiu matematicamente sua vaga na fase de grupos da 
Libertadores 2019. O que, para um time que voltou recentemente da 
Série B e que começou o ano muito questionado, é um resultado al-
tamente positivo. Há uma base de trabalho a ser continuada. Começa 
pela renovação de Odair e suas boas ideias. Segue pela conservação 
da estrutura do time e termina com reforços pontuais. Seguindo este 
caminho, o Inter entrará com força no próximo ano, aí sim podendo 
almejar algo maior e voltar a disputar os grandes títulos.

Repensando o futuro. No lado gremista, ainda que a vaga ao 
menos na pré-libertadores esteja assegurada, a presença na fase de 
grupos é uma incógnita e o time não depende mais só de si. Ter de 
jogar as fases eliminatórias complica calendário e antecipa etapas. 
Mas é o resultado das dificuldades que o time teve no final deste 
ano, com muitas competições e jogos se acumulando e um grupo 
limitado. Aliás, este é o grande desafio do Grêmio, talvez até maior 
do que manter Renato. Reforçar o grupo e dar alternativas confiáveis 
ao treinador, seja qual for, é fundamental para quem quer disputar 
muitas competições e vencê-las. 

Campeão. O Avenida é campeão invicto da Copa Wianey Carlet. 
Além do título, conquistou vaga na Copa do Brasil, na Série D do 
Campeonato Brasileiro e na Recopa Gaúcha. Temporada cheia no 
ano que vem nos Eucaliptos. 


