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Regional inicia no domingo

Futsal do Trombudo começa na noite desta sexta

Trombudo e Formosa 
se enfrentam a partir 
das 14 horas, no 
Centro de Vale do Sol. 
Outros oito times vão 
disputar o certame

DONA JOSEFA
Mais uma vez, o Cam-
peonato de Futebol Sete 
de Dona Josefa teve que 
ser adiado. A previsão é 
de que ele inicie na tar-
de deste sábado, dia 24. 
Serão quatro jogos pela 
disputa do aberto: Ju-
ventude Unida e JJ Már-
mores e Granitos; An-
dréas e Amigos da Bola; 
FC Construtora Galvan 
e Junção Esportiva; e 
Unidos do Rio Pardinho e 
Juventus. A primeira par-
tida está marcada para 
as 13h45min. De acordo 
com a organização, são 
nove equipes disputando 
oito vagas para a pró-
xima fase. No veterano, 
quatro equipes confir-
maram participação. Os 
confrontos começam 
na segunda rodada. Em 
2019, a competição co-
loca em disputa o troféu 
50 anos da AERC Ju-
ventude Unida, entidade 
organizadora.

JIU-JITSU
No último fim de semana, 
durante disputa do Elite 
Pró Open Jiu-Jitsu, em 
Santa Maria, dois com-
petidores de Vera Cruz 
receberam medalhas. 
Eduardo Raupp, que no 
ano passado já havia 
conquistado esta com-
petição, ficou bicampeão 
na categoria faixa roxa 
máster. E o competidor 
Adrian Scherer recebeu 
o terceiro lugar na faixa 
branca infantil.

MARATONA
O fim de semana é de 
Maratona Internacional 
de Floripa. E competido-
res da região vão marcar 
presença. Os percursos 
são de 42 quilômetros, 
de 21 para a meia-mara-
tona, além das corridas 
de 10 e cinco quilôme-
tros. A Maratona tam-
bém é uma classificatória 
para a Boston Marathon 
de 2020 e será realizada 
no domingo, dia 25.
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Atual campeão, Trombudo abre temporada de jogos em 2019
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Vale do Sol vai sediar 
a abertura do Cam-
peonato Regional de 

Futebol Amador do Vale do 
Rio Pardo. As partidas, tanto 
pelos aspirantes quanto pe-
los titulares, estão marcadas 
para a tarde deste domingo, 
dia 25, no campo do Trombu-
do, no Centro. O adversário 
será o Formosa, também 
equipe de Vale do Sol, mas 
do interior. Os reservas jo-
gam às 14 horas e a equipe 
principal às 16 horas. Outros 
oito times estão na disputa 
da competição 2019. A es-
treia para Bom Jesus, Sarai-
va, Boa Vista, América, São 
José, Independente, Unidos e 
Canarinho Herveiras ocorre 
nas nas próximas semanas.

Atual campeão do certame, 
o Trombudo, segundo Cássio 
Dorfey, que estará à frente do 
treinamento da equipe, sem-
pre vai forte para a disputa do 
Regional. “E isso sua história 
comprova: são seis títulos”, 
diz. “Iremos trabalhar para 
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dar sequência e dessa forma 
buscar escrever um novo 
capítulo nessa história de 
conquistas”, projeta. 

Entre as características do 
clube, pontua o treinador, 
está a organização da direto-
ria, que traz segurança para o 
bom desempenho da equipe. 
“O time conta com nomes de 
grande experiência no fute-
bol profissional e amador do 
Rio Grande do Sul.  Acredito 
que contratamos um ótimo 
elenco”, frisa Dorfey, que 
explica a tática do Trombu-
do em manter a base do ano 
passado e incrementar com 

alguns atletas. “Individual-
mente, acredito que Paulinho 
Simionato possa ter um ótimo 
desempenho”, prevê.

Do outro lado, o Formosa, 
que vem com grande expec-
tativa. Depois de acertar a 
vinda do ex-jogador Cristiano 
dos Santos, o Bola, para ser o 
treinador, começaram os con-
tatos para a formação do gru-
pos de atletas. O destaque, 
pontua Bola, deve ser Diogo 
Barcellos, ex Internacional, de 
Porto Alegre. “A diretoria do 
Formosa não mediu esforços 
para qualificar o grupo, tendo 
como diferencial a organiza-

ção”, frisa ele, que vai, junto 
com o elenco, em busca do 
título.

Tem competição nova 
iniciando nesta sexta-feira, 
dia 23, em Vale do Sol. É o 
tradicional Campeonato de 
Futsal da Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo. A ro-
dada de abertura contará com 
três jogos, sendo um de cada 
categoria. Tudo começa pelo 
sub-18. Aliás, essa é uma das 

novidades da edição de 2019. 
Os primeiros times a se en-
frentarem são Fúria e Natus. 
Na sequência, jogam PSG e 
Faxinal, valendo pelo femini-
no. Logo depois tem Clubinho 
e Atlântico, em disputa válida 
pela força livre.

O CERTAME
O campeonato está em 

sua 22ª edição. Procurando 
valorizar os jovens que ain-
da não competem pela cate-
goria força livre, a organi-
zação oportunizou disputas 
pelo sub-18. Além disso, a 
direção do clube, procuran-
do dar melhores condições 
às equipes, segundo Danilo 
Schuster,  fez grande rees-

truturação dentro do giná-
sio, com vestiários novos, 
bem como ampliou o espaço 
interno com a retirada dos 
vestiários antigos e do pal-
co. A quadra de esportes 
também foi ampliada em 
três metros no seu compri-
mento, bem como recebeu 
nova pintura.


