
Nos domínios do Boa Vontade, time de Vale do Sol festejou a conquista do Regional 2018

Nos aspirantes, Bom Jesus foi o melhor; venceu o Boa Vontade

Trombudo conquista 
o hexa no Regional
Time de Vale do Sol venceu o Boa Vontade no tempo normal, forçou a 
prorrogação e levou a decisão aos pênaltis, defendendo todas as cobranças
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A decisão do Campeonato 
Regional de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo foi nos 
pênaltis. Depois de um tempo 
normal de vitória do Trombu-
do por 2 a 0 e uma prorroga-
ção sem gols, o time de Vale 
do Sol confirmou a tradição 
no certame, defendeu todas as 
cobranças do Boa Vontade e 
correu para o abraço. Torcida, 
comissão técnica e jogadores 
fizeram festa pelo hexa den-
tro do gramado, com direito 
até a papel picado. Para o 
Trombudo, como frisou o di-
rigente Fábio Hein na edição 
da última sexta-feira do Nosso 
Jornal, um presente de Natal 
para Vale do Sol. A equipe 
não participava do Regional 
desde 2015. Voltou este ano, 
e com força máxima.

Antes da disputa derradei-
ra, pelos titulares, jogaram os 
reservas do Boa Vontade e do 
Bom Jesus, também em Linha 
Capão. O time de Vera Cruz 
havia perdido na semana 
passada e precisava vencer 
no tempo normal para forçar 
a prorrogação. Não deu. Os 90 
minutos terminaram em 0 a 0 
e o título ficou com a equipe 
de Santa Cruz.

O JOGO DECISIVO
O tempo normal de Boa 

Vontade e Trombudo ter-
minou em 2 a 0 para o time 
de Vale do Sol, o que levou 
o jogo para a prorrogação, 
já que o Trombudo havia 
perdido a partida de ida por 
2 a 1. O primeiro gol do con-
fronto deste fim de semana 
foi anotado ainda no primeiro 
tempo, por Marcos Konzen, 
o Marquinhos. No início da 
etapa complementar, Xuxu, o 
goleiro do Boa, defendeu uma 
bomba, mas, no rebote, Nei-
zinho aumentou o marcador.

O NOME DA VEZ
Muralha. Assim foi Daniel 

da Silva, o goleiro do Trombu-
do. Ele não tomou um gol no 
jogo de domingo, nem mesmo 
nas cobranças de pênaltis, o 

que foi decisivo para a con-
quista do título. O Trombudo, 
frisa o goleiro, não vinha de 
bons resultados em casa, mas 
sempre em campos adversá-
rios se saiu bem. Não foi dife-
rente em Vera Cruz. “Este time 
foi feito para chegar à final e 
graças a Deus, com o esforço 
de todos, de um grande gru-
po, de uma diretoria que não 
mediu esforços pra dar todas 
as condições, da torcida, da co-
munidade de Vale do Sol, este 
título chegou. Ele é para todo 
mundo, para toda a comuni-
dade, diretoria, jogadores e co-
missão técnica”, destacou ele, 
que diz que nas penalidades 
teve felicidade nas escolhas 
e muita tranquilidade, o que 
refletiu no resultado positivo 
à equipe de Vale do Sol.

Campeões regionais. No último domingo, Linha Capão rece-
beu a grande final do Regional 2018. Em casa, para um estádio 
lotado, numa festa de orgulhar Vera Cruz e o futebol amador, o 
Boa Vontade empatou em 0 a 0 e perdeu o título nos aspirantes, 
para o Bom Jesus. Também perdeu o título nos titulares, desta vez 
para o Trombudo. E escrito assim, fica a impressão de que o Boa 
Vontade entregou, deixou os títulos escaparem em casa, diante 
de grande público porque não foi competente, ou porque quis 
pouco, ou ainda porque não se organizou. Ou por qualquer uma 
destas razões. Quando, na verdade, o Boa Vontade, que fez tudo o 
que podia, que trabalhou muito, que se esforçou dentro e fora de 
campo, não ganhou porque seus adversários, Bom Jesus e Trom-
budo, foram melhores, mais eficientes, souberam impor mais peso 
na hora de decidir. Por razões que pertencem ao jogo e devem ser 
respeitadas. Puramente isso.

Razões parecidas. O Boa Vontade foi a campo nos aspirantes, 
contra o Bom Jesus, precisando reverter a desvantagem que trouxe 
do jogo de ida. Foi a campo, mais tarde, contra o Trombudo, nos 
titulares, só precisando não perder e manter a vantagem con-
quistada no primeiro jogo. Nos dois casos, titulares e aspirantes, 
o Boa montou bons times. Escalações racionais e equilibradas. Os 
jogadores não deixaram de querer, não foram irresponsáveis ou 
indolentes. Mas no campo, tanto um quanto outro não souberam 
decidir um campeonato. E encontraram adversários, Bom Jesus 
e Trombudo, que crescem na hora de decidir. Não significa que 
não sejam bons times e que, sobretudo, não mereçam absoluto 
respeito e até reconhecimento, porque afinal chegaram à decisão. 
Merecem. Trabalharam, jogadores e dirigentes, de forma comoven-
te. Mas decidir um campeonato exige mais. Na hora da decisão tem 
de se impor, tem de colocar medo. Tem de tomar conta do espaço, 
tem de se adonar do campo. Decidir exige temperamento, atitude, 
iniciativa, cara fechada, sangue nos olhos. E isso o Boa não teve. 
Foi, nos aspirantes e nos titulares, um time certinho, organizadinho, 
que errou pouco, que correu o que pôde correr. Mas que pecou. 
Diante do erro, o adversário se acomodou e se sentiu em casa. E 
aí foi impossível retomar o controle e se impor. 

Já o Trombudo. Se eu jogasse um Campeonato Regional, a 
cada vez que encontrasse o Trombudo pela frente, especialmente 
numa decisão de campeonato, eu saberia: ganhar é possível. Mas 
não é provável. E para acontecer, é preciso arrancar na marra, à 
força o título. Porque o Trombudo, num jogo qualquer, é um time 
grande. Numa decisão de campeonato é um gigante quase insu-
perável. E não (só) pelo talento dos jogadores, pelo grupo forte 
que costuma montar, como esse que acabou de vencer o Regional. 
A camisa pesa. Os jogadores se transformam, se impõem, parecem 
se multiplicar. E fazem isso sem perder o controle dos nervos, com 
frieza de cirurgião. O Trombudo chegou em Vera Cruz para enfren-
tar o bom time do Boa Vontade e em desvantagem. Tinha razões 
para, em algum momento, ser uma equipe afobada, dominada 
pelos nervos ou pela pressão. Qual nada. Em campo, houve uma 
escalação organizada e racional. Quando o jogo começou, ficou 
claro que não haveria facilidades. O Boa teve a primeira chance e 
a desperdiçou. E o Trombudo não alterou seu equilíbrio. Seguiu 
fazendo seu jogo, procurando controlar o meio campo, apostando 
no erro do adversário. Bastaram dois descuidos. E nas duas opor-
tunidades Marcos Konzen e Neizinho marcaram. Na prorrogação, a 
mesma frieza de quem sabe o que vai fazer e como vai fazer. Levou 
aos pênaltis. E lá estavam batedores frios, mortais, impecáveis. 
E um goleiro gigante como seu time. O Trombudo, num jogo de 
futebol, é tão bom quanto seus adversários podem ser. Mas numa 
decisão de campeonato, ser bom não é suficiente. É preciso ser um 
gigante. Os campeões são gigantes. E o Trombudo é um grande e 
merecido campeão. 

Merecem. Boa Vontade e Trombudo têm diferenças, sobretudo 
dentro do campo, mas tem semelhanças. Mais do que suas três co-
res. Têm estruturas grandes, que podem ser ainda mais confortáveis, 
e torcidas apaixonadas. Que merecem o trabalho de seus dirigentes 
(e eles trabalham muito), que merecem investimentos e conforto e 
merecem a continuidade deste trabalho. Me permitam ser atrevido 
e sugerir: gramados melhores, alguma melhoria na infraestrutura 
(no Boa elas são ainda mais necessárias) e projetos para as crian-
ças de Vale do Sol e Linha Capão. De preferência as carentes. Para 
fazerem em casa novos Xuxus, Mirocas e Paulinhos Carvalho e 
começarem hoje o Boa Vontade e o Trombudo de amanhã.


