
Titulares
Bom Jesus
Formosa
São José 
Trombudo

Aspirantes
Formosa
Bom Jesus
Unidos 
São José.

CLASSIFICAÇÃO

Gre-Nal tricolor. A vitória do Grêmio no clássico 
Gre-Nal 422 foi a vitória óbvia e natural de um time que, 
primeiro, está tecnicamente um nível acima de seu ad-
versário. Segundo, que é taticamente mais organizado 
e que tem uma continuidade. E, terceiro, foi a vitória de 
um time mentalmente mais equilibrado, mais confiante, 
melhor resolvido depois das eliminações na Libertado-
res e na Copa do Brasil. O time comandado por Renato 
assimilou as derrotas, em especial a goleada sofrida 
diante do Flamengo e hoje é um time emocionalmente 
estável, que voltou ao seu bom rendimento em campo. 
Graças a isso foi para o campo melhor escalado, tomou 
conta das ações, impôs o seu jogo, não permitiu uma 
única finalização perigosa do adversário e venceu com 
naturalidade. Poderia inclusive ter feito mais. Em tem-
pos de chuvaradas nas terras gaúchas, não é exagero 
dizer que foi um banho de bola. 

O futuro gremista. Apesar de uma sequência re-
lativamente difícil, que inclui Palmeiras, Flamengo e 
São Paulo, o Grêmio vê a Libertadores, seja com vaga 
direta, seja na Pré-Libertadores, muito nítida em seu 
horizonte. É altamente provável que o tricolor estará 
em mais uma competição continental. E a julgar pelo 
que se ouve, com Renato outra vez comandando o 
time. Esta sequência, uma continuidade rara no fute-
bol brasileiro, e uma filosofia implantada de futebol, é 
o primeiro trunfo do Grêmio para voltar a conquistar 
grandes títulos. Desde que cheguem reforços. Pon-
tuais, mas imprescindíveis. 

O futuro colorado. Mesmo com a derrota no clás-
sico, o Inter segue muito forte na luta por vaga, ao 
menos na Pré-Libertadores. Mas muita coisa precisa 
mudar. Primeiro, confirmar um técnico para 2020. E 
tudo indica que ele virá da Argentina e será Eduardo 
Coudet. Depois, é preciso reforçar em setores im-
portantes. Nas laterais, no meio e em atacantes que 
possam fazer companhia a Guerrero. Em seguida, o 
Inter precisará encontrar uma identidade para o seu 
time. Precisará definir, treinar, repetir e saber como 
joga. Após a remontagem colorada depois da volta da 
segunda divisão, o último mês e meio foi de retrocesso. 
É preciso reencontrar o rumo. E ter convicção. 

Formosa nas duas categorias. Como era previsí-
vel, o bom trabalho do Formosa neste Campeonato 
Regional foi brindado com a classificação do time à 
semifinal nas duas categorias. Os aspirantes venceram 
o Canarinho, em Herveiras, por 2 a 1, num excelente 
jogo de futebol. E os titulares, com autoridade e no-
tória superioridade técnica, voltaram a fazer 4 a 2 no 
Canarinho e carimbaram vaga na próxima fase. 

Olho neste time.  Quem está acostumado a acom-
panhar o futebol amador, costuma ver times em que 
a técnica refinada não é exatamente o ponto forte. 
Não raro, o futebol é baseado na força de vontade e 
na simplificação. Não neste time do Formosa. Muito 
pelo seu meio campo, o time joga um futebol técnico, 
com trabalho de bola envolvente e jogadas em que o 
fundamento para jogar futebol fica evidente. O tripé 
de meio campo formado por Xi, Deivid e Paulo Renato 
faz o time jogar de uma forma leve. Não significa que 
seja o melhor time, nem o grande favorito, nem se pode 
cravar vitória ou derrota. Mas que é um futebol bonito 
de se ver jogar, não resta dúvida.  

Futebol para todos os gostos. Depois do cam-
peonato de futebol 7, Vera Cruz promove também 
o Campeonato Municipal de Veteranos. Muito ainda 
precisa ser feito. Mas ao menos trabalhando e tentan-
do, o Poder Público está. É preciso avançar bastante, 
inclusive na mentalidade de dirigentes e boleiros. Mas 
é possível. 
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Regional de futebol
define semifinalistas
Jogos ocorreram 
no fim de semana em 
Herveiras e em Monte 
Alverne. Formosa e 
São José garantiram 
as últimas vagas

Em Herveiras, o Canarinho recebeu o Formosa, na tarde de domingo
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Os jogos do fim de 
semana definiram os 
últimos semifinalis-

tas do Campeonato Regional 
de Futebol Amador do Vale 
do Rio Pardo. Pela categoria 
aspirantes, na tarde de domin-
go, o Formosa venceu pelo 
placar de 2 a 1 o Canarinho, 

LUCIANO ALMEIDA

confirmando a participação 
na próxima fase. Nos titulares, 
o Formosa também ganhou, 
mas por 4 a 2, e segue na com-
petição. Já em Monte Alverne, 
no interior de Santa Cruz do 
Sul, pelos aspirantes, São 
José e América empataram 
no tempo normal. A prorro-
gação também encerrou com 
placares iguais: de 0 a 0, o que 
fez com o São José avançasse. 
Nos titulares, empate em 1 a 1, 
classificando o São José.

Já estavam classificados, 
após jogos no fim de semana 
do dia 19 e 20 de outubro, o 
Trombudo, de Vale do Sol, 
pelos titulares, o Unidos de 
Vera Cruz, pelos aspirantes, 

e o Bom Jesus nas duas cate-
gorias. 

Ontem à noite foi realizada 
reunião com os dirigentes dos 
clubes para acertar os detalhes 
da próxima fase.

GRÊMIO X INTER
O Grêmio venceu o In-
ternacional por 2 a 0, na 
Arena, em Porto Alegre, 
na noite de domingo, dia 
3, em jogo válido pela 30ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Pedro Geromel 
e Rômulo marcaram os 
gols da partida. O clássico 
422 ainda teve a expulsão 
do goleiro do Inter, Marce-
lo Lomba, logo no início 
do segundo tempo, após 
uma entrada no atacante 

AVISOS

Luciano pela ponta esquer-
da. Com a vitória, o Tricolor 
soma mais três pontos na 
competição, se mantém 
na quinta colocação, agora 
com 50 pontos. Já o colora-
do, está na sétima posição, 
com 46 pontos.

FUTEBOL I
A chuva atrapalhou o início 
do Campeonato Municipal 
de Futebol Veterano de 
Vera Cruz. As partidas esta-
vam previstas para a tarde 

de domingo, no Campo 
Municipal.

FUTEBOL II
Mais uma vez, a chuvara-
da impede a continuidade 
do Campeonato Munici-
pal de Futebol Sete de 
Vera Cruz. Na quinta e 
na sexta-feira da semana 
passada já não tiveram 
partidas. As de ontem 
foram canceladas, assim 
como as da noite desta 
quarta-feira.


