
A rodada se completa neste final de semana com:
| Bom Jesus x Canarinho, que foi antecipado para a 
sexta-feira, no Estádio dos Eucaliptos, 19h aspirantes 
e 21h aos titulares. 
| São José x América no sábado. 
| Unidos de Vera Cruz x Independente,
Boa Vista x Saraiva, no domingo.

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

Festa de abertura. Vale do Sol, uma comunidade 
apaixonada pelo futebol, fez uma linda festa para mar-
car o início do Campeonato Regional do Vale do Rio 
Pardo, edição 2019. No lindo domingo de sol, algo em 
torno de mil torcedores assistiram à vitória do Trom-
budo sobre o Formosa, no clássico do Vale do Plums.

Cuidados que merecem elogios. O Trombudo, 
clube mais vencedor do Regional, Já tinha um invejável 
complexo esportivo. E apesar das dificuldades que 
qualquer entidade das nossas comunidades enfrenta, 
fez uma campanha que fez o quadro social saltar de 
80 para cerca de 120 associados e se mobilizou para 
implantar melhorias em sua estrutura. Reformas no 
alambrado, nos vestiários, agora com acesso direto 
ao campo, construção de casamatas confortáveis e 
cuidados com o gramado deram a torcedores e joga-
dores mais conforto e melhores condições. 

Vitória do mais cancheiro. O Trombudo venceu o 
Formosa no clássico local por 2 a 0. Vitória de um time 
mais experiente, mais acostumado à competição e que 
foi mais eficiente. Fez o placar logo no início do jogo, 
aproveitando-se de duas falhas da defesa do Formosa. 
A partir daí, teve o controle do jogo na primeira etapa 
e poderia ter ampliado. No segundo tempo, no en-
tanto, o Formosa cresceu. A marcação do Trombudo 
já não foi tão alta e o meio de campo dos visitantes, 
vencido até então, passou a ter a bola e a criar com 
mais lucidez. Logo na abertura do segundo tempo 
Thaylor, Kiki e Nenesto criaram e desperdiçaram três 
chances claras para o Formosa. Que aos poucos foi 
sentindo a intensidade do jogo, diminuiu a pressão e 
não teve forças para buscar o empate.

Trombudo confirma expectativas. O Trombudo, 
mesmo com desfalques importantes, mostrou que é 
forte candidato a conquistar mais um título do Regio-
nal. É um time que tem jogadores experientes no setor 
defensivo e muita qualidade no meio de campo, prin-
cipal setor da equipe. O ataque é rápido e insinuante. 
É candidato ao título.    

Formosa tem potencial. O Formosa, vencido na 
abertura, mostrou potencial para engrenar e lutar por 
classificação. A defesa, que falhou no jogo inaugural, 
pode crescer. Tem jogadores altos, alguns rápidos e 
outros fortes, numa interessante combinação de ca-
racterísticas. No meio de campo, Thaylor, camisa 10, 
é jogador de primeira linha. Talvez alguém com mais 
mobilidade para o trabalho defensivo (quem sabe 
Diego pudesse jogar mais recuado) e uma capacidade 
maior de retenção de bola no ataque dessem ao time 
um refinamento maior. Mas se trata, sem dúvida, de 
bom time. 

Terão forças para reverter? Grêmio e Inter lar-
garam em desvantagem nas quartas de final da 
Libertadores. Na terça-feira, o Grêmio perdeu em 
casa para o Palmeiras, 1 a 0. Na quarta, o Inter foi 
derrotado pelo Flamengo no Rio, 2 a 0. A dificuldade 
para ambos é imensa. O Grêmio precisará vencer na 
casa de um adversário de defesa muito forte. O Inter 
precisará fazer três gols de diferença e ir ao ataque 
sempre assombrado pelos riscos do contra-ataque 
daquele que talvez seja o melhor ataque do Brasil no 
momento. Neste cenário, é difícil evitar que ambos 
fiquem pelo caminho. 

Clube União. Vitórias de Vera Cruz no Clube União. 
Na Série Prata, o Bronco Boys não teve dó deste 
colunista. Goleou o Laranja Mecânica por 3 a 0, com 
autoridade inabalável. Na Bronze, o Dínamo voltou a 
vencer, praticamente garantiu vaga na próxima fase 
e ainda briga pelo título do returno. 
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Trombudo vence na
estreia do Regional
Contra o Formosa, 
Roni e Gilnei 
marcaram os gols 
nos titulares. Nos 
aspirantes, empate 
sem gols

Multicampeão Trombudo assegurou vantagem na primeira partida
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Domingo de sol, céu 
azul e festa do fute-
bol em Vale do Sol, 

com clássico entre Trombu-
do e Formosa para dar início 
ao Campeonato Regional 
2019. No primeiro jogo da 
competição, o Trombudo 
recebeu e venceu o Formosa 
nos titulares, por 2 a 0 (gols 
de Roni e Gilnei). Já na par-
tida dos aspirantes, empate 
em 0 a 0.

Diante de um público 
de mais de mil pessoas, o 
Trombudo começou o jogo 
em alta voltagem. Provo-
cando (e se aproveitando) 
de duas falhas individuais 
da defesa do Formosa, abriu 
logo 2 a 0. Os gols deram a 
tranquilidade para o time 
de Cássio Dorfey controlar o 
jogo, especialmente a partir 
da cadência e do controle 
de bola no meio campo. 
O time ainda poderia ter 
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ampliado o marcador. E ao 
não fazê-lo, permitiu que o 
Formosa aos poucos fosse 
encaixando melhor. A pon-
to de no início do segundo 
tempo os visitantes empur-
rarem os donos da casa para 
o seu campo e passarem a 
criar chances de gol. Mas a 
baixa eficiência, no entanto, 
cobrou seu preço. 

Aos poucos o Formosa 
foi perdendo intensidade 
física e a capacidade de 
chegar com força na frente. 
O Trombudo retomou o 
controle do jogo e no fim 
do perdeu outras duas ou 
três oportunidades que po-
deriam ter deixado o placar 
mais elástico. No final, 2 a 0. 
O Trombudo, confirmando 
expectativas, e o Formosa 
dando mostra de que pode 
crescer. A arbitragem dos 
titulares esteve a cargo de 
Jonathan Pinheiro.

Segundo a organização, 
a partida teve como desta-

ques Thaylor, camisa 10 do 
Formosa, Gilnei do Trom-
budo e o zagueiro Kojak, 
do Formosa. No final, Gilnei 
acabou levando o troféu de 
melhor em campo. Antes da 
bola rolar, a Liga Regional 
organizou um cerimonial e 
o prefeito  de Vale do Sol, 
Maiquel Silva, como anfi-
trião, desejou sucesso às 
equipes que estão partici-
pando do campeonato.  

ASPIRANTES
Num jogo truncado, que 

basicamente se limitou ao 
meio campo e teve poucas 
chances de gol, Trombudo e 
Formosa empataram nos as-
pirantes. Com muitos erros 
de passe e pouca lucidez na 
criação, ninguém teve supe-
rioridade e o resultado disse 
exatamente o que foi o jogo.  

O Campeonato Regional 
do Vale do Rio Pardo tem o 
apoio da Prefeitura de Santa 
Cruz e o patrocínio de Afu-
bra, Unisc e Sicredi.


