
Trombudo na semifinal. O Trombudo fez o que se 
esperava. Depois de garantir o empate no primeiro 
jogo graças a uma melhora bastante acentuada den-
tro da própria partida, na volta o time se impôs com 
autoridade. Fez valer o fator local e aplicou inapeláveis 
3 a 0 no bom time do Boa Vista. Foi o primeiro time 
a garantir presença na semifinal do Regional nos Ti-
tulares, reafirmando seu potencial. Junto com o Bom 
Jesus desponta como favorito ao título. Tem um grupo, 
tradição, camisa e torcida. 

Verinha semifinalista. O time está inscrito como 
Unidos de Vera Cruz. No DNA, está o Verinha. Seja 
como for, a equipe capitaneada pelo velho (e muito 
competente) goleiro Betinho venceu o Trombudo 
também no jogo de volta e está na semifinal dos 
Aspirantes do Campeonato Regional. Com um jogo 
vigoroso e de intensidade, o time foi crescendo com 
o campeonato e chegou na fase decisiva não só en-
caixado, mas com a confiança em alta. Já faz bonito. 
Quer e pode ainda mais. 

Tem que respeitar o Vale. Com a classificação do 
Trombudo e a boa campanha do Formosa, Vale do Sol 
pode colocar seus dois times na fase mais quente do 
Regional (o Formosa também pode se classificar nos 
aspirantes). O que mostra o conhecimento, o compro-
metimento e a capacidade do Vale para fazer futebol. 

Bronco Boys quase lá. O Bronco Boys está muito 
perto da semifinal do Campeonato do Clube União na 
Série Prata, graças à grande vitória do último sábado, 
contra o Laranja Mecânica. O time tem 4 pontos e vai 
para o jogo decisivo, contra o MIB de Passo do Sobra-
do, dependendo apenas de si. E contando com o bom 
momento técnico de alguns jogadores. Destaque para 
Jaime Iser, quanto mais velho, melhor. E para Murilo, 
um dos grandes nomes do campeonato na primeira 
função de meio campo. 

Justo agora, Dínamo? Na Série Bronze do Clube 
União, o Dínamo colocou o segundo turno debaixo do 
braço. Com campanha impecável, o time conquistou 
um ponto extra e todos imaginavam que chegaria 
voando na fase quente. Mas aí o time se descuidou, 
perdeu nomes importantes para os jogos e teve de 
amargar duas derrotas. Já não depende de si para ir 
adiante. Porque está vacilando justo quando não po-
deria. E o campeonato é cruel e insensível: não perdoa 
quem cochila. Ainda dá. Basta acordar. 

O resultado da falta de convicção. O Inter está en-
redado em seus erros. Chegou nos últimos e decisivos 
jogos do Campeonato Brasileiro, a competição que lhe 
restou e única chance de chegar à Libertadores do 
próximo ano, até esta segunda de manhã sem técnico. 
Eis que à tarde confirmou chamou Zé Ricardo. E com 
alguns de seus principais nomes em baixa. Edenilson, 
Patrick, Nico Lopez e Guerrero vivem fase negra. De 
Zeca se dizia que o problema era o lado direito. Foi 
para o esquerdo e agora parece que o problema está 
no campo. Ou na bola. Com dificuldades no meio, na 
lateral e no ataque, a campanha se dissolve entre os 
dedos. Tanto quanto a falta de conhecimento, a falta 
de convicção costuma ser mortal no futebol. 

Chegou a hora. O ano do Grêmio será jogado na 
próxima quarta-feira, no Maracanã. Com o empate 
por 1 a 1, o Grêmio precisa vencer o Flamengo, time 
sensação do Brasil, ou empatar por 2 gols ou mais. O 
tricolor até cresceu de lá para cá, mas tem uma leve 
oscilação nas duas últimas rodadas. Deficiências físicas 
que ligam o alerta. E baixas clínicas que preocupam. 
Mas é decisão. Não é preciso jogar. É preciso se apegar 
a todos os detalhes do jogo e vencer. Para fazer história 
e chegar em mais uma decisão. 
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semi estão definidos
No próximo fim de 
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O fim de semana foi 
de Campeonato Re-
gional de Futebol 

Amador. Pelos gramados 
do Vale do Rio Pardo, a 
semifinal da competição.  
Em Vale do Sol, na tarde de 
sábado, o atual campeão do 
certame garantiu sua classi-
ficação para a próxima fase, 
após vencer o Boa Vista por 
3 a 0. Também no sábado, 
valendo pelos reservas, o 
Unidos de Vera Cruz, que 
tinha vantagem técnica, 
venceu a equipe do Trom-
budo por 3 a 1 e carimbou 
seu nome na semifinal da 
categoria. Já na tarde de do-
mingo, o Bom Jesus garantiu 
a permanência em ambas 
as categorias. Ganhou por 
2 a 0 do Independente, nos 
aspirantes, e empatou em 1 

DIVULGAÇÃO

Estão abertas, até o dia 
28 de outubro, as inscrições 
para a etapa de Santa Cruz 
do Sul do Circuito Sesc de 
Corridas. A prova será no 
dia 3 de novembro, com 
largada às 9 horas, em fren-
te ao Sesc, na rua Ernesto 
Alves, 1042. Os interessados 
podem confirmar a presença 
no site www.sesc-rs.com.

br/circuitodecorridas, pelo 
valor de R$ 30 para Cartão 
Sesc/Senac, nas categorias 
Comércio e Serviços, além de 
Empresários e dependentes; 
e R$ 40 para o público em ge-
ral. Para a categoria infantil, 
a participação é gratuita.

A prova é dividida nas 
categorias infantil (de 10 a 15 
anos), com distâncias de um 

e dois quilômetros, e adulto 
(a partir dos 16 anos), com 
percursos de três, cinco e 10 
quilômetros. A retirada dos 
kits poderá ser feita até 30 
minutos antes da largada, 
no local da prova, mediante 
apresentação de documento 
de identidade oficial com 
foto e comprovante de pa-
gamento.

O Rio Pardinho é o campeão 
da Olimpíada Rural da 35ª 
Oktoberfest. A decisão ocorreu 
na tarde de sábado, dia 19, e 
reuniu os 10 clubes integran-
tes da Liga de Integração do 
Futebol Amador de Santa 

Cruz do Sul (Lifasc). Na clas-
sificação geral, o Rio Pardinho 
somou 168 pontos; seguido do 
União, com 160; João Alves em 
terceiro com 145; em quarto o 
Pinheiral, 131 e o São José ficou 
em quinto, com 128 pontos.

A competição foi uma 
promoção da Associação das 
Entidades Empresariais de 
Snata Cruz do Sul (Assemp), 
com realização da Lifasc e 
do Município de Santa Cruz 
do Sul.

a 1 com o Saraiva, nos titu-
lares, mas tinha a vantagem. 
Os próximos jogos - Canari-
nho e Formosa e São José e 
América - que vão definir os 
demais semifinalistas, estão 
marcados para o domingo, 
dia 27 de outubro.

MAIS FUTEBOL
As condições desfavorá-

veis do clima impediram a 
realização de mais uma ro-
dada do Campeonato Muni-
cipal de Futebol Sete de Vera 
Cruz. As partidas agendadas 
para a noite da última sexta-
feira foram transferidas. As 
marcadas para a noite de 
ontem, também. 

Nesta semana, conforme a 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo e Esportes de Vera Cruz, 
organizadora da competição, 
os jogos serão na quinta e 
na sexta-feira, dias 24 e 25 
de outubro. Na quinta irão 
se enfrentar, na Associação 
dos Servidores Municipais, 
São Francisco e Chico Jorge,  
Fortaleza e Nacional e Entre 
Rios e Boa Vontade. Já na 
sexta-feira, junto ao Clube 
Vera Cruz, tem Boa Vista 
e Nacional, FC Danone e 
Junção Esportiva e Milan e 
São Francisco. Em ambos os 
dias, os confrontos começam 
às 19h30min.


