
Boa Vontade vai com vantagem à final

Domingo será de Velocross

Equipe de Linha Capão recebe o Trombudo para a decisão do Regional. Precisa só de um empate no tempo normal para ficar com o título
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No último domingo, o Boa Vontade venceu por 2 a 1 o time do Trombudo, pelos titulares
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Um jogo, dois tempos, pos-
sibilidade de prorrogação. 
Dois times, um sonho: erguer 
o título do Regional 2018. Boa 
Vontade e Trombudo irão 
duelar na tarde de domingo, 
dia 9, em Linha Capão, pela 
finalíssima da competição de 
futebol. A partida começa às 
17 horas e quem tem vantagem 
é a equipe da casa, que venceu 
por 2 a 1 o confronto de ida, 
no último fim de semana, em 
Vale do Sol. Precisa só de um 
empate no tempo normal.

Antes da disputa que define 
o mais novo campeão do certa-
me, jogam os aspirantes do Boa 
Vontade e do Bom Jesus, tam-
bém em Linha Capão, a partir 
das 14h30min. Na semana 
passada, o time de Santa Cruz 
se deu melhor, ao vencer por 
3 a 1. Neste domingo, joga por 
um empate. O Boa, por sua vez, 
terá que buscar a vitória para 
levar a partida à prorrogação. 
Se persistir o empate no tempo 

O Boa Vontade prepara sua estrutura para receber a decisão 
do Regional. Conforme a diretoria, serão três tendas do lado 
esquerdo de quem chega no campo destinadas à torcida 
do Boa Vontade e uma à torcida visitante. Além disso, terão 
duas copas, tenda de sorvete, banheiros químicos, segurança 
e som. Haverá também alteração no trânsito em frente à 
sede do Boa, com o objetivo de aumentar a capacidade de 
estacionamento. Quem vem de Linha Sítio deverá passar pela 
parte de trás do Boa Vontade, entrando no Corredor Leopold 
(antiga Escola Bruna Agnes). Isso porque a rua terá fluxo 
somente no sentido Centro/Linha Sítio.

DOM - 9/12
14h30min
Boa Vontade X Bom Jesus
Final aspirantes

17 horas
Boa Vontade X Trombudo
Final titulares

R$ 5
Valor da entrada

extra, a decisão será por pena-
lidades. Após os 90 minutos, 
o empate na categoria titular 
também leva à cobrança de 
pênaltis. 

COMO VEM CADA EQUIPE
A decisão continua em aber-

to, frisa Cássio Dorfey, do Boa 
Vontade. “A vitória em Vale 
do Sol muda somente a confi-
guração da partida da volta”, 
frisa. “O Boa Vontade vai fazer 
o trabalho que fez até aqui, 
respeitando o adversário, que 
se mostrou um visitante forte 
dentro da competição”, acres-
centa ele, que espera massiva 
participação da torcida do Boa 
Vontade.

A situação do Trombu-
do é um pouco mais difícil. 
Segundo Fábio Hein, o time 
está na obrigação de ganhar 
no tempo normal para forçar 
a prorrogação e nela chegar 
ao objetivo: o título deste ano. 
“Vou confiar no nosso retros-
pecto dos últimos três jogos 
decisivos. Em casa, não fomos 
bem, mas buscamos sempre os 
resultados na casa do adversá-

rio”, observa ele, que diz que 
o Trombudo fará “o possível 
e o impossível para dar mais 
este título do Regional como 
presente de Natal ao torcedor 
e ao município de Vale do Sol”.

O domingo será de abertu-
ra da Copa dos Vales de Ve-
locross. O evento será junto 
à Pista Alto Giro, em Faxinal 
de Dentro, no interior de Vale 
do Sol. Os treinos, conforme 
a organização, serão libera-
dos no sábado à tarde, com 
a presença de ambulância 
no local. No domingo, na 
parte da  manhã, os treinos 
começam às 9 horas. Também 
neste dia terá apresentação 

da idosa de 93 anos correndo 
de moto na pista. As provas 
oficiais serão após a abertura, 
marcada para as 13h30min. 
Aos pilotos, a premiação será 
em dinheiro para os cinco 
primeiros colocados, acima 
de 10 motos no guete. Haverá 
sorteio de prêmios e brindes 
para o público, além de copa 
com lanches e bebidas. Os 
competidores também rece-
bem café da manhã.

De Santa Cruz, atletas no pódio
CIRCUITO SESC

No domingo, dia 2 de 
dezembro, o Circuito SESC 
de Corridas definiu os cam-
peões estaduais de 2018. A 
prova ocorreu em Torres 
e reuniu cerca de 1,6 mil 
atletas de diversas cidades 
do Rio Grande do Sul. Santa 
Cruz do Sul foi destaque na 
premiação, com cinco atle-
tas subindo ao pódio, em 

quatro diferentes categorias, 
mas na modalidade Comér-
cio e Serviços: 3km mascu-
lino, 2º - Daniel Zimpel de 
Almeida; 5km masculino, 5º 
- Dionathan Freitas Hermes; 
5km feminino, 5º - Vanusa 
Carina Kettermann; 10km 
feminino, 1º - Elisangela Ja-
nes Rodrigues; 4º - Eduarda 
Luiza Pacheco.


