
Na sexta-feira, o Bom Jesus venceu o Canarinho 
Herveiras por 2 a 0. Nos aspirantes, a vitória foi por 5 
a 0. No sábado, o São José empatou em 1 a 1 com o 
América. Nos aspirantes, a equipe da casa venceu por 
3 a 0. Para completar, no domingo mais dois jogos. 
Em Vera Cruz, o clássico da cidade entre Unidos e 
Independente acabou empatado em 2 a 2. Nos aspi-
rantes, deu vitória do Independente por 1 a 0. Em Boa 
Vista, o anfitrião enfrentou o Saraiva, outro confronto 
que acabou em 2 a 2. Nos aspirantes, deu Boa Vista 3 
a 1 sobre o Saraiva. 

DEMAIS RESULTADOS

Regional. No domingo que passou foi a vez de Vera 
Cruz estrear no Campeonato Regional 2019. No Estádio 
da Colina, o Unidos de Vera Cruz recebeu o Indepen-
dente. Um empate muito disputado e brigado (dentro 
do campo, na bola, com alta dose de disciplina) nos 
titulares. Vitória do Independente nos aspirantes. 

Realidades diferentes. O jogo entre Unidos e In-
dependente, nos titulares, foi muito disputado.  É bem 
verdade que em dado momento a vontade e a indig-
nação estiveram acima da qualidade. Mas foi um jogo 
interessante de se olhar, com oportunidade para nomes 
novos e inclusive para jovens que pisam em campo 
pela primeira vez, no primeirinho, num campeonato do 
tamanho do Regional. Como também é interessante 
constatar que se tratam de realidades diferentes das 
que se vê nos grandes times da competição. Ambos os 
representantes de Vera Cruz são times mais caseiros, 
com investimentos financeiros mais módicos. Equipes 
mais domésticas. Mas muito mais identificadas com a 
comunidade local. E que não estão proibidas de lutar 
por classificação. Sobretudo se compreenderem quem 
são seus adversários neste primeiro momento e se fize-
rem os resultados contra esses, nos confrontos diretos. 

Condicionamento. Outro aspecto que tende a fa-
zer diferença é o condicionamento físico. Times como 
Trombudo, Bom Jesus e São José (para citar alguns) 
têm no grupo jogadores altamente condicionados e 
com alta capacidade atlética. O Regional exige capa-
cidade física de atleta. Porque senão o jogador não 
aguenta o ritmo do jogo, sente e perde rendimento. E 
quando esta queda atinge uma parcela importante ou 
os jogadores mais fundamentais do time, ela costuma 
ser fatal no jogo. Quem quer jogar e assume compro-
misso com seu time, precisa se condicionar. 

Copa Cidade. Também na tarde de domingo o 
Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, recebeu 
a decisão da Copa Cidade, competição que reúne 
representantes dos diversos bairros da zona urbana. 
Depois do empate no jogo de ida, Bom Jesus e Unidos 
da Vila fizeram uma disputa equilibrada. Com escassas 
chances de gol, jogo centralizado muito na região de 
meio campo. Ainda assim, Alex Goiano marcou bonito 
gol no segundo tempo, dando a vitória e o bicampeo-
nato ao time do bairro Bom Jesus. Que tem no elenco 
representantes de Vera Cruz, como os irmãos Gilson 
e Neizinho. 

Festa bonita. A decisão da Copa Cidade, organizada 
pela Afasc, foi uma linda festa. Público de cerca de 1,3 
mil pessoas, colorido, barulho, comunidades envolvidas 
com seus times e com o jogo. No campo, bastante qua-
lidade e uma interessante mescla de jogadores jovens, 
que começam a surgir, com nomes mais experientes. 
Pela quantidade de times envolvidos, pelo envolvimento 
da comunidade, pela qualidade dentro do campo e pelo 
cuidado com os detalhes na condução e na promoção 
da competição, trata-se de mais um case de sucesso. 

 Classificação para a história. O Grêmio está na 
semifinal da Libertadores. E a vaga veio depois de uma 
classificação obtida na casa do Palmeiras, contra o time 
mais rico do Brasil e um estádio lotado. O Grêmio foi um 
time experiente, competitivo, organizado e com alter-
nativas. Enfrentou um time que parece um desperdício 
de talento. E um poço de soberba.

Desclassificação justa. Já o Inter não conseguiu 
reverter a desvantagem e foi eliminado pelo Flamengo. 
Não por erros de Odair, ainda que tenham ocorrido. 
Não por deficiências individuais, ainda que um ou ou-
tro tenham estado abaixo. Mas porque o Flamengo é 
melhor. O que não apaga a campanha digna do bom 
time colorado. 
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Estreia de Vera Cruz
termina em 2 a 2
Nos aspirantes, 
no entanto, o 
Independente venceu 
por 1 a 0 o Unidos da 
Vila. Jogos foram no 
domingo

Na Colina, times de Vera Cruz iniciaram na competição
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O campeonato regional 
teve sequência no 
último final de se-

mana, e no complemento da 
rodada inicial, quatro jogos 
foram disputados entre sexta 
e domingo. Entre eles, clássico 
vera-cruzense, no Estádio da 
Colina. O Unidos da Vila, time 
da cidade, recebeu no campo 
do Clube Vera Cruz o Inde-
pendente, de Vila Progresso. 
No jogo dos aspirantes, vitória 
do visitante, por 1 a 0. Nos 
titulares, um jogo bastante 
disputado e com alternância 
no placar. O Unidos abriu o 
placar com Mano, depois de 
boa troca de passes que envol-
veu a defesa do Independente. 
No segundo tempo, o Unidos 
abusou do desperdício ofen-
sivo. Criou e desperdiçou 
pelo menos duas chances 
claras de gol. Aí, num chute 
despretensioso do ataque do 
Independente, a bola desviou, 
tirando as chances do goleiro 
e decretando o empate. Logo 
em seguida, Preto foi derru-
bado na área. Tinga bateu e 
colocou o Independente na 
frente. Depois de outra boa 
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O Bom Jesus é o grande 
campeão da Copa Cidade 
Miller Supermercados. O 
título veio após vitória por 1 
a 0 contra o Unidos da Villa 
na tarde deste domingo, dia 
1º, no Estádio dos Plátanos. O 
gol foi marcado pelo atacante 
Alex Goiano. A conquista é a 
segunda seguida da equipe 
e veio após empate por 1 a 1 
no jogo de ida. A competição 
organizada pela Afasc reuniu 
mais de mil pessoas para tor-
cer por suas equipes. Decisão equilibrada terminou com vitória do Bom Jesus
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jogada, no entanto, Lucas der-
rubou o atacante do Unidos 
na área. Pênalti reclamado, 
mas confirmado e convertido. 
E, ao final, um empate que 
ficou justo pelo desempenho, 
mas que obriga os dois times 
a buscarem ao menos uma 
vitória na sequência da com-
petição. 

DESTAqUES PONTUAIS 
Público acanhado, apesar 

do dia bonito e da facilidade 
de acesso ao local do jogo. 

Gramado do Clube Vera 
Cruz impecável, apesar da 
chuva. Se comparado ao 
campo do Estádio dos Pláta-
nos, por exemplo, o padrão 
é quase europeu. Jogo bas-
tante disputado, mas limpo, 
bem jogado, com nenhum 
incidente de indisciplina. No 
Independente, envolvimento 
da comunidade do próprio 
Independente e do Boa Von-
tade. No Unidos, a base é do 
Verinha. 


