
O CERTAME

Persistência elogiável. Teve início na semana que 
passou o Campeonato Municipal de Futebol 7 de Vera 
Cruz. Uma iniciativa que merece elogios pela persistência 
para superar obstáculos e pela oportunidade de mais 
uma disputa promovida pelo Poder Público, agora em 
uma modalidade que reúne adeptos e praticantes em 
toda a região com muita força. Prova disso é que já na 
sua primeira edição reúne 10 equipes. 

Clube União. Começou a fase decisiva do Campeo-
nato do Clube União. Sob um calor escaldante, o Bronco 
Boys enfrentou o Havana, pela Série Prata. Saiu na frente, 
2 a 0, mas cedeu o empate no apagar das luzes. Já o 
Dínamo perdeu para o Tigres, 1 a 0, pela Série Bronze. 
Ambos precisarão recuperar pontos perdidos para se-
guirem ambicionando vaga na semifinal. É um momento 
em que o campeonato não perdoa vacilos. 

Formosa supera o Canarinho. O Formosa começou 
com o pé direito a fase eliminatória do Regional. O time 
já tinha se revelado muito forte desde a fase de classifi-
cação, inclusive mostrando à região alguns jogadores até 
então desconhecidos por aqui, mas de grande qualidade 
técnica. No sábado, recebeu o Canarinho/Herveiras e se 
impôs diante de um bom adversário com nomes igual-
mente conhecidos e qualificados. Fez 4 a 2 nos titulares 
e vai para o jogo de volta com muito boa vantagem.  

Trombudo segura o Boa Vista. No domingo o Trom-
budo foi a Boa Vista enfrentar o time da casa. Num 
campo de futebol muito bonito, gramado regular, toda 
uma estrutura confortável e muito bem conservada. Mas 
com um campo de jogo de dimensões reduzidas. O que 
necessariamente produz um jogo de contato, de choque, 
com marcação sempre muito próxima, que exige racio-
cínio rápido e agilidade de movimentos. E o Trombudo 
demorou a se adaptar e a encaixar seu jeito de jogar. O 
Boa Vista tem um time de jogadores conhecidos, com 
qualidade mas, sobretudo, um time de força, vitalidade 
e movimentação. Já o Trombudo, recheado de profis-
sionais ou ex-profissionais se revelou um time de muito 
boa técnica, mas menos afeito ao jogo de contato. A 
equipe até saiu frente com Diego Torres. Mas viu o time 
da casa empatar com Raul e virar com Amarildo. E já 
no final do primeiro tempo ter um pênalti a seu favor 
desperdiçado, mas que provocou a expulsão do zagueiro 
Caio. O desperdício cobrou um preço alto. Com um jo-
gador a menos e graças às mudanças feitas pelo técnico 
Cássio Dorfey, o Trombudo entendeu melhor o jogo. Se 
tornou um time mais rápido, mais intenso, que subiu a 
marcação e que passou a agredir mais. Empatou com 
Dadinho, que entrou muito bem no jogo, e por pouco 
não venceu. Terminou o jogo, mesmo com um jogador 
a menos, muito mais inteiro que o adversário. 

Inter perdido. O Internacional demitiu o técnico 
Odair Helmann depois da derrota para o CSA, no meio 
de semana. Uma decisão que, depois de tomada, pa-
receu muito mais uma resposta à pressão do torcedor, 
do que fruto de convicção. A ponto de, neste momento, 
o clube ainda não ter opções claras e sequer saber se 
apostará num técnico para já iniciar o planejamento para 
2020 ou apenas para terminar 2019. É um momento 
delicado. O time saiu do G6, não tem treinador e não 
sabe o que fazer. Um desafio gigante para a diretoria, 
que parece ainda não refeita da perda da Copa do Brasil. 

Grêmio em alta. Quanto mais se aproxima a deci-
são com o Flamengo pela Libertadores, mais o Grêmio 
parece melhorar e mais as coisas parecem conspirar. 
Do lado gremista, bons resultados e boas atuações. 
No lado flamenguista, o desempenho segue alto. Mas a 
cada rodada o time perde (ou fica arriscado a perder) 
um jogador para a decisão. Os gremistas, mais do que 
nunca estão se permitindo sonhar. 
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Bom Jesus, São José 
e Formosa vencem
Primeira rodada 
da segunda fase do 
Campeonato Regional 
de Futebol Amador
foi realizada neste 
fim de semana

Em Boa Vista, a equipe da casa empatou em 2 a 2 com o Trombudo

NOS GRAMADOS

Calor de aproximada-
mente 40 graus no 
sábado, pancadas de 

chuva no domingo e uma 
rodada cheia de futebol pelo 
Campeonato Regional do 
Vale do Rio Pardo. Durante 

o fim de semana, o certame 
realizou a primeira rodada 
da segunda fase, com vitó-
rias de Bom Jesus, São José e 
Formosa. 

Nos jogos do dia 13, empa-
te e uma vitória. O São José, 
mesmo jogando fora de casa, 
derrotou o América, em Rio 
Pardinho, pelo placar de 5 a 
0, na categoria titulares. Já nos 
aspirantes, a partida terminou 
em 1 a 1. Em Boa Vista, a equi-
pe da casa empatou em 2 a 2 
com o Trombudo, nos titula-
res. Nos aspirantes, o Unidos 

venceu por 3 a 2 o Trombudo. 
E nos jogos do dia 12, 

feriado de Nossa Senhora 
Aparecida, destaque para o 
público, que participou de 
forma intensa. Em Vale do 
Sol, o Formosa derrotou o 
Canarinho por 4 a 2, no jogos 
dos titulares. E nos aspirantes, 
empate em 2 a 2. Na localida-
de de Saraiva, no interior de 
Santa Cruz, o Bom Jesus fez 2 
a 1 no Saraiva, nos titulares. 
Nos aspirantes, o Saraiva ven-
ceu o Independente também 
por 2 a 1. 

O Campeonato Munici-
pal de Futebol Sete de Vera 
Cruz realiza nova rodada na 
noite desta quarta-feira, dia 
16. Junto à Associação dos 
Servidores Municipais vão 
jogar, a partir das 19h30min, 
São Francisco e Chico Jorge, 
Fortaleza e Nacional e Entre 
Rios e Boa Vontade. Essas 
três partidas estavam pre-
vista para a noite de ontem, 
mas não foram realizadas em 
função da chuva.

RODADA DE SEXTA
Três jogos movimentaram 

a última sexta-feira, junto ao 
Clube Vera Cruz. No primei-

ro deles, o Nacional venceu 
pelo placar de 3 a 1 o FC 
Danone. Os gols foram ano-
tados por Diego (2) e Cássio, 
descontando Cristian.

No segundo jogo da noite, 
o Milan perdeu para o Boa 
Vontade por 2 a 1. Os gols 
do Boa foram de Tiago e Mai-
con. Já a balançada de rede 
do Milan foi de Ezequiel. 
No fechamento da rodada, 
Junção Esportiva e Boa Vis-
ta empataram em 2 a 2. Os 
gols foram convertidos por 
Jeferson (2), para o Junção, 
e por Lucas e Cristian, para 
o Boa Vista.
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A competição reúne 10 
equipes, divididas em duas 
chaves. Os jogos aconte-
cem nas segundas e nas 
quartas-feiras na Associa-
ção dos Servidores Muni-
cipais de Vera Cruz e nas 
sextas-feiras no Clube Vera 
Cruz.

Chave A: Milan, Chico 
Jorge, São Francisco, Entre 
Rios e  Boa Vontade. 

Chave B: Boa Vista, Forta-
leza, Nacional, FC Danone 
e Junção Esportiva.


