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Time de Vera Cruz ganhou do Trombudo por 2 a 1, em partida pela ida da final, em Vale do Sol

Boa Vontade vence 
o Trombudo de virada
Com o resultado, equipe de Linha Capão tem vantagem na partida de volta, 
no próximo domingo. Basta um empate no tempo normal para erguer o troféu
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A conquista do título do 
Campeonato Regional de Fu-
tebol Amador do Vale do Rio 
Pardo está mais perto para o 
Boa Vontade. Isso porque a 
equipe de Linha Capão ven-
ceu o Trombudo por 2 a 1, 
na tarde do último domingo, 
em Vale do Sol, sob olhar de 
um público superior a mil 
pessoas. Mas não foi o time 
vencedor da partida que abriu 
o placar. O Trombudo teve 
um pênalti a seu favor, mar-
cado pelo árbitro Jonathan 
Pinheiro. O meia e craque do 

time, Alex Goiano, cobrou, 
mas não converteu. Logo em 
seguida, o Trombudo abriu 
o placar com o centroavante 
Marquinhos, em um gol de 
cabeça. 

No segundo tempo, o Boa 
Vontade reagiu e balançou a 
rede duas vezes com o ata-
cante Guilherme Wegmann, 
o G9. O técnico Darley Costa 
fez mudanças para tentar o 
empate, mas o placar encerrou 
favorável à equipe do interior 
de Vera Cruz. A vitória de vi-
rada do Boa Vontade o deixa 
em vantagem para a partida 
de volta, que acontece no pró-
ximo domingo, em Linha Ca-

pão. O Boa precisa apenas de 
um empate no tempo normal 
para erguer a taça de 2018.

ASPIRANTES
A equipe do Bom Jesus foi 

superior dentro de campo e 
saiu com vantagem para a se-
gunda partida da decisão dos 
aspirantes. O time de Santa 
Cruz fez 3 a 1 no Boa Vonta-
de, com gols de Pelé, Mano e 
Marcionei. Caio marcou para 
o adversário. Agora, o Bom 
Jesus joga por um empate 
simples no jogo de volta. Essa 
partida será disputada na 
preliminar do jogo derradeiro 
da competição, também em 
Vera Cruz.

Uma rodada muito mo-
vimentada foi o destaque 
do fim de semana da Liga 
de Integração do Futebol 
Amador de Santa Cruz do 
Sul (Lifasc). No total, 19 gols 
foram marcados pelos jogos 
dos aspirantes e titulares da 
Copa CenterTech Informáti-
ca/Taça José Luís Leiffeit. No 
Estádio Nascer do Sol, o ata-
cante Amarildo foi o dono da 
tarde e levou o atual campeão 
João Alves para a quarta vitó-
ria consecutiva. Ele marcou 

quatro gols na goleada de 4 
a 0 sobre o Linha Nova. Nos 
aspirantes, o trunfo foi dos 
visitantes, que golearam por 
4 a 1. Em Quarta Linha Nova 
Alta, o União amargou mais 
uma derrota. Acabou goleado 
pelo Linha Santa Cruz pelo 
placar de 3 a 0, com gols de 
Gabriel (2) e Alex. Nos aspi-
rantes, o time da casa venceu 
por 2 a 1. Em Alto Linha Santa 
Cruz, o Aliança também não 
conseguiu se impor e perdeu 
para o Juventude por 3 a 0. 

Nos aspirantes, o Juventude 
venceu por 1  a 0.

CLASSIFICAÇÃO
Nos titulares, o João Alves 

lidera com 12 pontos; em 
segundo estão Linha Santa 
Cruz, Juventude e Pinheiral, 
com sete pontos; na quinta 
posição está o Rio Pardinho, 
com quatro; em sexto vem 
Aliança e São José, com três 
pontos; o Linha Nova é o oita-
vo, com um ponto, e o União 
ainda não pontuou. Ele está 
na lanterna.

Começou a decisão. O domingo de sol e temperatura amena 
foi de celebração ao futebol amador. Em Vale do Sol, o Trombudo 
recebeu o Boa Vontade para começar a decidir o Regional 2018 
na categoria titulares. Antes deles, Boa Vontade e Bom Jesus 
fizeram a partida de ida da final dos aspirantes. Dia agradável, 
estádio lotado, uma recepção sempre simpática, clima de con-
fraternização e cordialidade fora de campo, jogos disputados em 
alto nível dentro das quatro linhas. Um dia de decisão à altura 
do Regional, sem dúvida. 

Foi mal. No segundinho, o Boa Vontade fez um jogo muito 
ruim, justo quando não poderia. Perdeu por 3 a 1 para o Bom 
Jesus. Mais do que isso, em momento algum a equipe conseguiu 
encaixar e impor seu jeito de jogar. Foi dominada, errou quase 
tudo o que tentou e viu o adversário se assenhorar das ações. O 
time de Santa Cruz teve mais lucidez, soube alternar as investidas 
pelo meio, com jogadas pelos lados do campo e teve pela frente 
um Boa Vontade excessivamente nervoso, que simplificou as 
jogadas e não soube construir. 

Vai ter de correr atrás. O Boa foi o melhor time do Regional 
entre os aspirantes. Sua campanha, seu desempenho e seus 
resultados ao longo de toda a competição provam isso. Mas é 
fundamental ter capacidade de decisão. É preciso que os melho-
res jogadores se imponham na hora em que o time mais precisar 
e é necessário, mais do que isso, que o time saiba colocar no 
campo seu melhor jogo, com frieza e lucidez. Aquele jogo de 
marcação forte, de boa capacidade de articulação e de poder 
de definição na frente. Se recuperar e buscar o título em casa, 
no próximo domingo, é bastante possível. A missão: reanimar, 
remotivar e ir com confiança.

Um confronto bem disputado. No jogo de fundo, na catego-
ria titulares, Trombudo e Boa Vontade foram a campo com prati-
camente o que têm de melhor (à exceção de Fernando, suspenso, 
no Boa Vontade e Ivair no Trombudo). Dois times parecidos, que 
têm no setor de meio campo seu ponto forte. Como em qualquer 
decisão, não foi um jogo plasticamente bonito. Mas foi um jogo 
de interessantes duelos táticos e com uma notória superioridade 
do Boa Vontade. Nada absurdo, nada muito substancial, nada 
avassalador. Mas, sim, uma superioridade de um time que foi 
mais lúcido e que esteve mais perto de seu jogo habitual. 

O jogo. O Trombudo, jogando em seus domínios, começou 
com mais iniciativa, ainda que com pouca efetividade. Se com-
parado a outros jogos, deu a impressão de estar mais aceso, 
com mais atitude e com a temperatura mais alta. Mas aí teve 
um pênalti bem assinalado a seu favor, desperdiçado pelo meia 
Goiano. E depois do erro, o time caiu de produção. Mais, voltou 
a ser o time animicamente apático que lhe caracteriza neste Re-
gional. Especialmente a partir de seu quarteto de meio campo, 
com Gilson, Romarinho, Paraná e Tiago Saraçol, o Boa Vontade 
cresceu, tomou conta do meio campo e passou a distribuir o jogo 
de forma racional e cadenciada. É bem verdade que não teve 
chances vivas de gol, mas teve mais volume, ficou mais com a 
bola e acabou chegando na frente. E quando as poucas oportu-
nidades apareceram, o homem da frente, o jogador que tem de 
ser decisivo fez o que dele se espera. Guilherme Wegmann esteve 
sempre na posição do centroavante e foi efetivo nas chances, 
marcou duas vezes e deu a vitória, de virada, ao Boa Vontade.  

O nome da decisão. Gilson, Paraná e Romarinho fizeram 
um grande jogo. O primeiro, improvisado, comandou o time. Os 
outros dois trataram a bola com carinho e técnica refinada. Mas 
o nome do jogo foi o atacante Guilherme Wegmann. O filho do 
Elton esteve no lugar certo, na hora certa. Fez um gol de técnica, 
girando em cima do zagueiro e outro de puro oportunismo. Foi 
decisivo, na hora que tem que ser. Foi um legítimo e grande 
centroavante. 

Fim do Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de futebol 
chegou ao fim. Com Palmeiras campeão, 23 jogos de invencibi-
lidade. Inter num surpreendente terceiro lugar, Grêmio, que se 
atrapalhou com o excesso de competições, em quarto. Ambos 
com vaga direta na Libertadores 2019. Mas ainda distantes do 
título brasileiro, que não conquistam há muito tempo. Não é ano 
para se lamentar. Mas também não há tanto assim a comemorar. 


