
Campeonato Regional. Final de semana de rodada 
cheia no Regional. Em Linha Saraiva, Saraiva e Trombudo 
empataram nos titulares em 1 a 1. Nos aspirantes, vitória 
do time de Vale do Sol por 2 a 1. No Vale, o Formosa rece-
beu o São José. Empate nos titulares, 1 a 1. Nos aspirantes, 
vitória do time de Monte Alverne por 3 a 1. Em Vera Cruz, 
o Independente venceu o Boa Vista na categoria aspi-
rantes por 3 a 1. Nos titulares, no entanto, vitória do time 
de Santa Cruz do Sul, também por 3 a 1. Em Herveiras, 
o Unidos de Vera Cruz empatou com o Canarinho nos 
titulares, 2 a 2. Mas foi goleado nos aspirantes. E o Bom 
Jesus venceu o América nas duas categorias. 

Independente. Depois do empate na estreia, o In-
dependente pegou um dos fortes times do Regional. E 
sentiu o peso de uma competição que reúne equipes 
tão qualificadas com jogadores de categoria superior, 
inclusive no aspecto físico. Aliás, aí está uma primeira 
constatação: a condição física do time é inferior a dos 
adversários. 

Derrota natural. O time de Vera Cruz não chegou a 
fazer um mau jogo. Os jogadores se doaram, se dedica-
ram e procuraram jogar. Mas é um time inegavelmente 
mais modesto, técnica e fisicamente inferior ao adver-
sário. Adversário que, mesmo sentindo bastante as 
dificuldades impostas por um gramado muito irregular, 
conseguiu se organizar melhor no campo, distribuir e 
compactar melhor os seus setores e se impor. Inclusive 
(e talvez principalmente) sob o aspecto físico. A dupla 
de zaga do Independente, por exemplo, com Emerson 
e Adilson, é forte fisicamente e tem bom posicionamen-
to. Mas exposta, não tem a velocidade necessária para 
acompanhar atacantes rápidos como Amarildo e Jaime 
Müller. O meio campo formado por Caio, Davi, Léo Ra-
buske e Tinga, sabe jogar. Mas não tem imposição física 
para proteger a defesa com vitalidade. Falta força. Os 
laterais, Tiago e Douglas, são jogadores de boa técnica. 
Mas também não conseguem se impor para se somarem 
ao setor ofensivo. E o ataque acaba sofrendo com uma 
articulação truncada. E, com o perdão da redundância, 
com a fragilidade física. Com o que fica um belo alerta a 
jogadores amadores que pretendem se destacar: condi-
cionamento e força física é fundamental no futebol atual. 
Cuidar-se, preparar-se e condicionar-se é indispensável. 

Boa notícia. Mas a aposta em um time caseiro, 
doméstico traz necessariamente boas novidades. No 
domingo, Douglas, lateral esquerdo do Independente, 
mostrou notáveis qualidades. É leve e rápido. Tem bons 
fundamentos no controle de bola e parece concentrado 
taticamente. E, sobretudo, não se assusta com o jogo. 

Grêmio. O Grêmio vive um momento de boa retoma-
da técnica, à espera da semifinal da Libertadores contra 
o Flamengo. Nos últimos dois jogos o time superou 
desfalques importantes, enfim definiu a titularidade de 
Diego Tardeli na posição mais adiantada do ataque e 
aos poucos vai reencontrando soluções e desempenho. 
Nas vitórias contra Cruzeiro e Goiás, o time foi seguro 
defensivamente e envolvente com a bola nos pés. Criou 
chances, fez sete gols e venceu com autoridade os dois 
jogos. Uma boa notícia, apesar dos problemas clínicos 
que atingem jogadores importantes como Léo Gomes 
e Léo Moura, Geromel, Kanemann e Maicon. 

Internacional. Se perguntar a qualquer torcedor co-
lorado, ele mal saberá que o time goleou o Atlético-MG 
pelo Brasileiro. O time respira Copa do Brasil. O torce-
dor não pensa em outra coisa. E a derrota no jogo de 
ida parece absolutamente reversível. Não se tratam de 
favas contadas. Nem de certeza de título. Este Athlético 
de Tiago Nunes é um time bem treinado e manhoso. 
Mas a conquista está ao alcance do Inter. E próximo dos 
torcedores. Que só pensam em voltar a sorrir com um 
título nacional.
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Muito futebol pelos 
gramados da região
Fim de semana foi 
de cinco partidas pelo 
Campeonato Regional. 
Destaque para o 
público expressivo 
que assistiu 

Em Vera Cruz, o Independente enfrentou o Boa Vista em Vila Progresso 

BOLA ROLAnDO

Fim de semana de muito 
futebol pelos gramados 
do Vale do Rio Pardo. 

Cinco jogos foram realizados 
na segunda rodada do Cam-
peonato Regional de Futebol 
Amador, com destaque para 
a presença de grande público 
nas partidas. Foi assim em 
Vera Cruz, Santa Cruz, Vale 
do Sol e em Herveiras. 

O clássico da cidade entre 
Bom Jesus e América foi dis-
putado no Estádio dos Euca-

liptos, em Santa Cruz. A equi-
pe do Bom Jesus, comandada 
pelo técnico Jaime Borges, o 
BJ, fez 5 a 1 no adversário, 
assumindo a liderança do 
campeonato com duas vitó-
rias e seis pontos na tabela. 
Neste jogo, o atacante Fogaça 
estava inspirado. Sofreu um 
pênalti e deu assistência para 
outros gols do seu time. Nos 
aspirantes, Bom Jesus e Amé-
rica empataram em 1 a 1. 

Em Herveiras, muita gente 
se deslocou para o campo do 
Canarinho e viu o time da casa 
estrear com vitória de 2 a 1 
contra o Unidos de Vera Cruz. 
Nos aspirantes, o Canarinho 
fez 7 a 1 no Unidos. Em Vera 
Cruz, o Boa Vista chegou à 
sua primeira vitória. Venceu 

nos titulares por 3 a 1 e perdeu 
nos aspirantes pelo mesmo 
placar. Em Linha Saraiva, a 
equipe da casa saiu vencendo 
por 1 a 0, mas o Trombudo 
conseguiu a igualdade. Nos 
aspirantes, deu Trombudo 2 a 
1. Em Formosa, o São José saiu 
na frente e o Formosa buscou 
o empate, marcando seu pri-
meiro ponto no campeonato. 
Nos aspirantes, o São José 
venceu por 3 a 0. 

PRÓXIMA RODADA
O próximo sábado e o pró-

ximo domingo serão de mais 
confrontos pela competição. 
Irão se enfrentar: Unidos e 
Formosa, Bom Jesus e Inde-
pendente, Boa Vista e Améri-
ca, São José e Saraiva e Trom-
budo e Canarinho.

O Internacional vai decidir em casa a final 
da Copa do Brasil 2019. A partida será na noite 
desta quarta-feira, dia 18, no Estádio Beira-Rio. 
No primeiro jogo da final, o Inter não conse-
guiu suportar a pressão do Athletico-PR e saiu 
da Arena da Baixada com o resultado negativo 
de 1 a 0. Bruno Guimarães marcou o gol para 
os paranaenses, que têm vantagem de jogar 
pelo empate amanhã.

O campeão da Copa do Brasil recebe prêmio 
de R$ 52 milhões, além de confirmar presença 
na Libertadores e na Supercopa de 2020. 

Um duelo inédito vai decidir o grande 
campeão do Campeonato Sub-18 da Liga 
de Integração do Futebol Amador de Santa 
Cruz (Lifasc). Linha Santa Cruz e Juventude 
de Cerro Alegre garantiram a classificação na 
tarde de domingo, dia 15, em Cerro Alegre, 
após vencer o João Alves e o Aliança, e carim-
baram a vaga na final da Copa CFC Celso. A 
primeira partida das finais ocorre no próximo 
domingo, dia 22, no Estádio do Imigrante, 
enquanto que o duelo de volta será em Cerro 
Alegre, no dia 29. 

LUCAS BATISTA

Quarta é dia de final Decisão inicia dia 22
COPA DO BRASIL COPA CFC CELSO


