
Campeonato Regional. O final de semana no Cam-
peonato Regional de Futebol teve rodada cheia. Com 
confirmações de expectativas e surpresas. O Formosa 
vencer o Unidos de Vera Cruz, mesmo fora de casa, não 
é surpresa. Como também não é o Bom Jesus superar o 
Independente. Nos dois casos, a superioridade técnica 
justifica plenamente os resultados. Surpresa é o Trom-
budo perder, em casa, para o Canarinho. Menos pelo 
adversário, que tem nomes interessantes e não pode 
ser tido com mau time de futebol e muito mais pelo 
poderio financeiro e técnico do Trombudo, de quem se 
espera muito. E que até aqui, diga-se a verdade, não fez 
ainda o jogo de encher os olhos. 

Unidos de Vera Cruz. É um time com alguns valores 
bastante apreciáveis e com uma proposta bastante elo-
giável de montar uma equipe com baixo investimento 
financeiro. Ainda assim, considerada a exigência técnica 
do Regional, falta. Sobretudo, falta imposição no meio 
campo e uma capacidade mais refinada de articular e 
construir as jogadas de ataque. A derrota teve luta e 
disposição. Mas seria naturalmente inevitável. 

Formosa. É um dos bons times do Regional. Ainda 
carecendo de uma maior organização tática, da defini-
ção e da repetição de uma formação titular. Mas tem, 
sobretudo, um setor de frente muito rápido e insinuante, 
que começa por volantes que tratam a bola com grande 
refinamento. 

Independente. Com uma proposta de apostar em 
jogadores da casa, o Independente tem tido dificulda-
des. Inclusive, de ter um número suficiente de jogadores 
à disposição. No domingo, diante do fortíssimo Bom 
Jesus, por exemplo, o time começou com o goleiro dos 
aspirantes e com o atacante Ike, que também havia jo-
gado o Segundinho. Quando este, logo no início, se res-
sentiu de uma lesão muscular, Caio, que também havia 
jogado a preliminar, foi chamado. Numa demonstração 
clara de que tanto quanto alguma qualidade técnica, 
falta grupo e faltam opções. Ainda assim, foi elogiável a 
postura aguerrida, o meio de campo bem organizado e 
combativo e a inteligência com o que estabeleceu uma 
proposta tática e a seguiu. Perdeu. Mas foi guerreiro o 
tempo todo. 

Gangorra no Clube. No Clube União, há dois re-
presentantes de Vera Cruz. O Bronco, há muitos anos 
disputando, terminou o primeiro turno entre os pon-
teiros da Série Prata, em alta. O Dínamo, estreante, 
sofreu muito na largada, terminando o turno entre os 
últimos, na Bronze. Mas aí a gangorra virou. Enquanto 
o Bronco começou a perder gente, a se fragilizar e até 
a se desconcentrar, o Dínamo cresceu. Primeiro, de um 
aglomerado de bons jogadores, se tornou um grupo. 
Focado, comprometido, que comprou a ideia e vestiu 
a camiseta. A partir daí, do grupo forte, veio um time, 
aquele que vai pro campo, muito competente. Eficien-
te a ponto de vencer o returno, com uma campanha 
impecável. Os dois, na Prata e na Bronze, serão Vera 
Cruz na fase decisiva. O desafio de um, é retomar o 
desempenho. O de outro, é manter o rendimento e ser 
regular. A boa notícia: ambos têm qualidade suficiente 
para isso. Que tenham foco.

Espírito. O Inter voltou. Saiu da Segunda Divisão, 
montou um time respeitável, voltou para a Libertadores 
onde fez grande campanha, chegou à decisão de um 
título Nacional depois de 27 anos. Mas não venceu. E 
nem por isso está tudo errado. Ainda precisa agregar 
alguma qualidade e, especialmente, espírito. Aquele tipo 
de temperamento que, na decisão, faz diferença para se 
impor técnica e animicamente ao adversário. D’Alessan-
dro tem isso. É o centro técnico e emocional do time. 
Mas sem ele, quem faz este papel? É preciso avançar. 
Mas não abandonar o caminho trilhado até aqui. 
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Bom Jesus vence 
nas duas categorias
Equipe de Santa Cruz 
do Sul está com larga 
vantagem na primeira 
posição da tabela 
entre os titulares do 
Campeonato Regional 

Bom Jesus e Independente jogaram no Estádio dos Eucaliptos 
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Dez jogos foram realiza-
dos no fim de semana 
pelo Campeonato Re-

gional de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo. Tudo 
começou na tarde de sábado, 
dia 21, no Estádio da Colina, 

em Vera Cruz. Em campo, às 
14 horas, Unidos de Vera Cruz 
e Formosa protagonizaram 
partidas pelos aspirantes. O 
resultado foi de 1 a 1. Logo 
depois, às 16 horas, valendo 
pela equipe principal, o time 
de Vale do Sol foi melhor e 
venceu por 3 a 1.

O complemento da rodada 
foi no domingo, dia 22. No 
Estádio dos Eucaliptos, em 
Santa Cruz do Sul, o Bom Je-
sus recebeu o Independente, 
de Vila Progresso, e venceu 
nas duas categorias. Nos re-
servas, o placar fechou em 2 
a 1 e nos titulares, 2 a 0. Com 
o resultado, a equipe de Santa 

Cruz abre larga vantagem na 
categoria principal: são nove 
pontos até agora. 

Também na tarde de do-
mingo, mas no Estádio da 
Serraria, em Monte Alverne, o 
Saraiva venceu pelo placar de 
3 a 1 o São José, nos aspirantes. 
Nos titulares, o placar também 
encerrou em 3 a 1, mas para os 
donos da casa. Em Boa Vista, o 
América ganhou por 2 a 0 do 
Boa Vista, nos aspirantes, e por 
2 a 1, nos titulares. Fechando 
a rodada, em Vale do Sol, o 
Trombudo recebeu o Cana-
rinho. No jogo dos reservas, 
empate em 0 a 0, nos titulares, 
1 a 0 para o Canarinho.
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Linha vence e fica a um empate do título
COPA CFC CELSO

O Linha Santa Cruz deu 
um passo importante rumo a 
mais um título do sub-18 da 
Lifasc. A equipe venceu por 2 
a 0 o Juventude, de Cerro Ale-
gre, no domingo, dia 22, no 
estádio do Imigrante. Agora, 
precisa de um simples empate 
no duelo de volta, no próximo 
domingo, às 15 horas, para 
levar o título. Ao Juventude, 
que perdeu a invencibilidade 
e que joga a decisão em casa, 
resta vencer no tempo normal 
e buscar o título na prorroga-

ção ou nos pênaltis.
O Linha tentou se impor no 

início do jogo, mas encontrou 
no Juventude uma equipe 
bem postada e com boa qua-
lidade técnica. A primeira 
chance foi aos 15 minutos, 
com Jackson, que bateu de 
fora da área rente ao poste 
esquerdo de Jorge e desperdi-
çou boa chance. O Linha che-
gou com perigo aos 24, com 
Evandro, que bateu mascado 
e perdeu a chance de marcar. 
Aos 32, o Linha chegou num 

escanteio, onde o goleiro Ra-
fael fez grande defesa, depois 
da cabeçada de Leonardo.

Na segunda etapa, o Linha 
marcou mais adiantado e foi 
premiado com gol aos seis 
minutos, numa bola espicha-
da para Joãozinho, nas costas 
da defesa e bateu no canto 
direito do goleiro Rafael. Aos 
20 minutos, Joãozinho amplia. 
No final, a equipe adminis-
trou o placar, enquanto que o 
Juventude buscou descontar, 
sem sucesso.


