
Surpresa no Regional. O São José, de Monte Al-
verne, veio aos Eucaliptos e venceu o Bom Jesus nos 
aspirantes e nos titulares, pelo jogo de ida da semi-
final do Regional 2019. O resultado é surpreendente. 
Menos pelo São José, um excelente time, com nomes 
reconhecidos no futebol amador e com profissionais 
que agregam muito. Na verdade surpreende mais pelo 
próprio Bom Jesus, melhor campanha na fase inicial, 
possivelmente o melhor grupo do campeonato. O 
resultado obriga o Bom Jesus a ir buscar a reversão 
lá em Monte Alverne, o que não será tarefa fácil. É 
possível, mas não deixa de estar concretizado o risco 
de o melhor time do campeonato ficar fora da deci-
são. Porque na hora decisiva, falhou. 

Todos os caminhos levam ao Vale. É grande a 
expectativa em Vale do Sol pelo primeiro clássico 
decisivo, no próximo domingo, válido pela semifinal 
do Regional. No complexo esportivo do Trombudo, o 
dono da casa vai receber o Formosa. Num duelo car-
regado de história, as duas camisetas estarão repre-
sentadas por dois times de boa campanha até aqui. 
O Trombudo confirmou expectativas. Com muitos 
nomes experientes, inclusive do futebol profissional, 
o time soube se impor. Se o rendimento nem sempre 
foi o esperado, os resultados foram condizentes com 
o que se projetava. Já o Formosa surpreendeu posi-
tivamente. Montou um grupo de muito boa técnica 
e que se ajustou e encaixou muito bem ao longo do 
campeonato. Será um confronto com todos os ingre-
dientes de uma decisão: jogadores de boa técnica, 
jogadores identificados com a comunidade, rivali-
dade, camisetas pesadas e barulho do lado de fora 
do campo, nos dois jogos. O Trombudo tem ligeiro 
favoritismo. Mas o Formosa tem todas as ferramentas 
para derrubar o favorito. 

Desafio do Trombudo. Conter o volume de jogo 
a partir do controle que o Formosa costuma impor 
no setor de meio campo. 

Desafio do Formosa. Parar o ataque rápido e 
efetivo do Trombudo. 

Desafio de ambos: Quem colocará mais público 
em seu estádio?

Grêmio. O Grêmio tem um grupo de jogadores 
muito experiente. E um treinador que está há muito 
tempo no clube. Estes dois fatores somados foram 
decisivos para o tricolor lidar bem com a eliminação 
na Libertadores, especialmente pela forma como o 
time foi superado. Depois daquela queda diante do 
Flamengo, o time enfileirou 5 vitórias consecutivas, 
ingressou e já livrou boa gordura no G4. A Liberta-
dores é uma realidade. E o futebol mostrou, uma vez 
mais, que mesmo na derrota, nem tudo estava errado. 

Internacional. Tudo o que o Grêmio teve, faltou ao 
Inter. Desde a demissão do técnico Odair Hellmann, 
decisão exclusiva do presidente Marcelo Medeiros, 
pelo que se sabe, o time mostrou que não assimilou 
a perda do título da Copa do Brasil. Os resultados 
desapareceram, o rendimento caiu e ao que tudo 
indica o vestiário está sem controle e disperso. Quem 
acompanha o futebol bem de pertinho, sabe que os 
boleiros são iguais em todos os lugares, desde o pro-
fissional, até o amador. Quando um grupo deixa de 
querer, se emburra e “pula da barca”, não há discurso 
que recoloque o trem nos trilhos. A Libertadores é 
uma possibilidade bastante real, ao alcance do Inter 
sem grande esforço, ainda que na fase pré-grupos. 
Mas depois de assegurar a vaga, mudanças precisarão 
ser feitas. Tomara que elas cheguem junto com o novo 
técnico, o argentino Eduardo Coudet. Porque elas são 
indispensáveis dentro e fora do vestiário colorado. 
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São José larga na 
frente na semifinal
Jogos pelos titulares e 
aspirantes do Regional 
foram realizados na 
tarde de domingo, 
junto ao Estádio 
dos Eucaliptos

Abertura da semifinal foi no domingo, em Santa Cruz
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São Pedro colaborou. 
Não teve chuva no fim 
de semana e o Cam-

peonato Regional de Futebol 
Amador do Vale do Rio Pardo 
realizou a primeira rodada 
da semifinal. Com a presença 
de um grande número de 
torcedores, no Estádio dos 
Eucaliptos, em Santa Cruz do 
Sul, o Bom Jesus foi derrotado 
em casa, por 2 a 0, pela equipe 
do São José. Do lado do Bom 
Jesus, o meia Wagner foi um 
dos destaques. No São José, 
o meia Maurício, ex-Aveni-

JúLIO MELLO

Assaf está fora da Copa RS de Futsal

Campeão e vice estreiam vencendo

DEPOIS DE UM EMPATE

COPA LISARUTh 20 AnOS

da, foi uma das caras novas. 
Foi ele o autor do primeiro 
gol do Zequinha. Em pênalti 
marcado pelo árbitro Márcio 
Chagas, Maurício bateu firme 
no canto esquerdo do goleiro 
Chuchu. No segundo tempo, 
a equipe do Bom Jesus tentou 
o empate. Foi insistente, mas 
não adiantou. Já nos minutos 
finais, o meia Geison marcou 

A equipe da Assaf, de San-
ta Cruz do Sul, empatou no 
fim de semana e está fora da 
Copa RS de Futsal. O tricolor 
saiu vencendo a Assoeva, 
sua adversária, por 3 a 0, em 

noite inspirada de Alemão, 
Tetê, Nenesto, Gracha,Thiago 
Leal, Max e Tatha. O time de 
Venâncio Aires, porém, empa-
tou quando faltavam poucos 
minutos para o término do 

jogo.  Como venceu a primei-
ra partida em Santa Cruz, a 
Assoeva passou às quartas de 
final. Os gols da Assaf, na noite 
de sábado, foram anotados por 
Tetê (2) e Tatha (2). 

Foi dada a largada da 
Copa Lisaruth 20 anos/Taça 
Elemar João Schuh. A pri-
meira rodada foi movimen-
tada. Campeão, o Pinheiral, 
e o vice, o São José, largaram 
com o pé direito. No sábado, 
dia 9, o Pinheiral venceu por 
2 a 0 o Rio Pardinho, nos 
titulares, e nos aspirantes 
houve empate em 1 a 1. Já no 
domingo, no complemento 
da rodada, o Linha Nova 
empatou em 1 a 1 com o 
Juventude, de Cerro Alegre, 
enquanto que nos aspirantes 
o Juventude venceu por 2 a 1. 
Em Rincão do Sobrado, o São 
José venceu o Linha Santa 
Cruz por 2 a 1 nos titulares, 

o segundo gol do São José. 
Pelos aspirantes, o São José 
também venceu o Bom Jesus, 
pelo placar de 1 a 0, na tarde 
de domingo, dia 10. 

MAIS JOGOS
No próximo domingo, dia 

17, tem clássico pelo Cam-
peonato Regional. Será entre 
Trombudo e Formosa, em 
Vale do Sol. 

mesmo placar registrado nos 
aspirantes.

MAIS JOGOS
A próxima rodada, no do-

mingo, dia 17, terá no Estádio 

do Imigrante, Linha Santa 
Cruz e Linha Nova; em Rio 
Pardinho tem Rio Pardinho e 
Guarani; e, no Estádio Nascer 
do Sol, João Alves e São José.

“Ficam convocados todos os interessados, para a realiza-
ção da Assembleia Geral de constituição da Associação San-
ta-cruzense de Motoristas por Aplicativo  (ASCMA), aprovação 
de Estatuto e eleição da primeira Diretoria a realizar-se no pró-
ximo dia 19/11/2019, no Bar do Chiquinho, localizado na rua 
Dona Carlota, n° 362, bairro Faxinal, Santa Cruz do Sul - RS.  

A convocação dar-se-á às 20 horas do dia mencionado.

Santa Cruz do Sul - RS, 11  de novembro de 2019.

Fábio Matos 
Convocante
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