
Campeonato Regional. O Campeonato Regional de 
Futebol do Vale do Rio Pardo já tem os classificados 
para a fase eliminatória. Destaques para os dois repre-
sentantes de Vera Cruz que não conseguiram classifi-
car e para os 100% de aproveitamento do Bom Jesus. 

Bom Jesus x Saraiva. O confronto que reedita o 
jogo que encerrou a fase de classificação tem um am-
plo favorito. O Bom Jesus tem um grupo muito forte, 
uma formação equilibrada e até aqui foi um time que 
deu o rendimento esperado. Inclusive se dando ao 
luxo de abrir mão de grandes nomes em determinadas 
rodadas, certamente para conter custos. Tudo indica a 
passagem do atual campeão da Copa Cidade. 

Trombudo x Boa Vista. O Boa Vista tem um bom 
time. Mas o Trombudo é melhor e tem mais potencial 
para crescer. Se desde o início foi apontado como um 
dos favoritos, a verdade é que até aqui está devendo 
desempenho e rendimento. Ainda assim, o time de 
Vale do Sol é favorito para seguir adiante. 

Canarinho x Formosa. No confronto entre as duas 
gratas surpresas do campeonato, há um leve favo-
ritismo do Formosa. Ainda que o Canarinho tenha 
um time de boa qualidade, o Formosa parece mais 
maduro para a competição e um time com um leque 
maior de opções. O Canarinho será um adversário dos 
mais difíceis e que, inclusive, tem plenas condições de 
avançar. Mas a aposta é no Formosa. 

América x São José. O América nunca foi aponta-
do como favorito ao título. E possivelmente não seja. 
Mas é um time que soube jogar com o regulamento, 
de olho na classificação. Já o São José, uma das prin-
cipais forças do Regional, segue a linha do Trombudo: 
classificou, mas ainda pode mais. De todo modo, é 
favorito no confronto. 

Vera Cruz fora. Desde o início era visível a proposta 
dos representantes de Vera Cruz. Fazer times mais 
modestos economicamente, com investimento baixo. 
Para movimentar as instituições e suas comunidades e 
dar oportunidade a novos nomes. O Independente, um 
time mais caseiro, de jogadores de Vera Cruz. O Unidos 
com vários nomes de fora. Mas ambos, infelizmente, 
com menos qualificação técnica e menos estofo do 
que o campeonato exige. A eliminação não é surpresa. 
E também não apaga a boa iniciativa, nem deve desa-
nimar. A exemplo do que fez o Formosa, que este seja 
apenas um primeiro passo para ambos voltarem mais 
fortes, mais maduros e com melhor estrutura no ano 
que vem. Mesmo conservando a filosofia, há espaço 
para crescimento e melhora. Especialmente pela de-
dicação de quem toca ambas as equipes.

Clube União. Como já se sabia, Bronco Boys, na 
Série Prata e Dínamo, na Série Bronze, estão na se-
gunda fase do campeonato do Clube União e brigarão 
por vaga na semifinal. Na Prata, o Bronco talvez não 
tenha um grupo tão duro pela frente, mas chega num 
momento difícil. Com muitas lesões e jogadores que 
deixaram a equipe, precisará se remontar e reunir for-
ças. Na Bronze, o Dínamo enfrenta um grupo duríssimo. 
E chega com dificuldades no gol. No entanto, a fase 
quente coincide com o melhor momento da equipe, 
de modo que a vaga na semi não é um sonho distante. 
É uma perspectiva alcançável.

Dupla Gre-Nal. O Inter ainda lambe as feridas e 
tenta recuperar o ânimo depois da perda da Copa 
do Brasil. É visível que o time ainda está abatido. Já o 
Grêmio, mesmo tendo perdido com seu time reserva 
para o Fluminense, chega para a decisão contra o Fla-
mengo no seu melhor momento. E pronto para fazer 
um grande confronto, que já começa nesta quarta.  
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Segunda fase já 
tem os classificados
Jogos que definiram 
as equipes que 
avançam no certame 
foram realizados no 
sábado. Confrontos 
estão definidos

10 partidas foram realizadas na tarde do último sábado 

Jogos derradeiros foram realizados no domingo

REGIONAL DE FUTEBOL

As equipes classifica-
das para a segunda 
fase do Campeonato 

Regional de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo foram 
conhecidas na tarde de sá-
bado, dia 28. O Bom Jesus se 
manteve na ponta da tabela 
e fechou a primeira fase com 
quatro vitórias, em quatro 
jogos. No último fim de se-
mana, derrotou fora de casa 
a equipe do Saraiva por 3 a 1. 
Nos aspirantes, deu vitória do 
Saraiva por 2 a 1. Também no 
sábado, mas em Vera Cruz, 
o Trombudo fez 3 a 0 sobre o 
Independente e nos reservas, 
o Trombudo ganhou de 3 a 1. 
Em Herveiras, o Canarinho 
empatou em 3 a 3 com o São 
José e nos aspirantes, vitória 
do São José por 2 a 0. Já em 

Vale do Sol, a equipe do For-
mosa ficou no 1 a 1 com o Boa 
Vista. Nos aspirantes termi-
nou 1 a 0 para o Formosa. Na 
partida realizada no Planeta 
Bola, em Santa Cruz, o Améri-
ca derrotou o Unidos de Vera 
Cruz por 2 a 1 nos titulares, e 
nos aspirantes, perdeu pelo 
mesmo placar.

PRÓXIMOS 
CONFRONTOS
No início da noite de on-

tem teve reunião junto ao 
Estádio dos Eucaliptos com 

os dirigentes dos clubes clas-
sificados para a próxima fase. 
O objetivo: definir detalhes 
do andamento da competi-
ção, que já tem os próximos 
confrontos definidos. Nos ti-
tulares, vão se enfrentar Bom 
Jesus e Saraiva; Trombudo e 
Boa Vista; Canarinho e For-
mosa; e América e São José. Já 
nos aspirantes, os jogos serão 
entre: Canarinho e Formosa; 
Bom Jesus e Unidos; Trombu-
do e Independente; e América 
e São José.

O Linha Santa Cruz colo-
cou mais uma taça do Sub-18 
na sua galeria de troféus. A 
equipe conquistou o título 
com uma vitória de virada 
por 2 a 1 sobre o Juventude, 
em Cerro Alegre, na tarde de 
domingo, na presença de um 
grande público. 

Os dois times começaram 
a criar chances depois dos 10 
minutos. Aos 13, o primeiro 
lance mais perigoso, com o 
Juventude, Felipe bateu de 
fora da área e o goleiro tocou o 
escanteio. Na cobrança, o time 
da casa abriu o placar, com 
Felipe. Depois disso, criou 
outras três boas chances de 
chegar ao segundo gol, mas 
não chegou graças às inter-
venções do goleiro Jorge. O 
empate do Linha Santa Cruz 
surgiu aos 43 minutos, com 
Evandro. Grande jogada de 
Seedorf, ele passou para João-
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Linha Santa Cruz conquista o penta
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zinho, que limpou, mas tocou 
para Evandro, que bateu no 
canto direito de Rafael.

No segundo tempo, as duas 
equipes demoraram para criar 
chances. Aos 16 minutos, o 
Linha criou numa cobrança de 
falta pela direita, que a defesa 
salvou. Um minuto depois, 
Seedorf puxou o contra-ata-

que pela esquerda, cruzou e 
o zagueiro Jonatan mandou 
para as próprias redes: Linha 
2 a 1. Com placar desfavo-
rável, o Juventude não teve 
forças para reverter e vendeu 
caro a entrega do título. No 
final, muita festa da torcida 
do Linha Santa Cruz pela 
conquista deste quinto título. 


