
Trombudo na frente. A vitória do Trombudo sobre o 
Formosa foi incontestável. Talvez o placar elástico, 3 a 0, 
não diga exatamente o que foi o jogo. Mas a superioridade 
do time do centro de Vale do Sol não merece qualquer 
reparo. E ela se deve basicamente a dois fatores: à efe-
tividade, frieza e competência na hora de se aproveitar 
das falhas do adversário e definir o jogo. E, segundo, à 
qualidade das alternativas no banco de reservas, capazes 
de agregar, melhorar o time e mudar o panorama do jogo. 

Um jogo equilibrado. Uma vitória maiúscula. O jogo 
em si foi equilibrado até a metade do segundo tempo. 
Até aquele momento, o Formosa tinha, inclusive, maior 
volume de jogo, ainda que não tenha conseguido criar 
chances claras de gol. Mas aí, quando o jogo chegou na-
quele momento em que o cansaço começa a limitar as 
ações, o Formosa tinha pouco a acrescentar. O Trombudo, 
no entanto, que já melhorara com a entrada de Dadinho 
na frente, cresceu ainda mais com as entradas de Ângelo 
e, sobretudo, de Ceará. Aberto em uma extrema, com 
Neizinho na outra e Dadinho adiantado, o time passou a 
ter o controle do meio campo e foi mortal nos contra-a-
taques. Aproveitando-se de descuidos defensivos, ou de 
erros individuais, o time construiu a vitória e a goleada 
sem qualquer chance de reação do Formosa. 

Destaques. No Formosa, o zagueiro Maurício, o volante 
Paulo Renato e o meia Taylor fizeram muito boa partida. 
No lado do Trombudo, os meias Glauber e Marcos Para-
ná, o atacante Gilnei, além de Dadinho e Ceará foram os 
grandes nomes do jogo. 

Quem passa? O Formosa é muito bom time. A derrota, 
com o placar que foi, mais do que aumentar a desvanta-
gem, abate animicamente. É possível uma virada. Mas o 
Trombudo está a um passo da grande final. Seu favoritis-
mo aumentou muito. 

Cabia mais. O domingo de céu claro, sol a pino e 
temperatura convidativa, projetava um grande público 
no Estádio Dr. Luiz Jacobus, casa do Trombudo. Que, 
aliás, foi preparada com cuidado, braços abertos, sorriso 
hospitaleiro para receber os torcedores. Tudo muito bem 
cuidado. Mas o público deixou a desejar. Não que pouca 
gente tenha comparecido. Mas pela grandeza do momen-
to e do clássico vale-solense, cabia mais. 

Caiu de pé. O FC Santa Cruz foi eliminado, em casa, 
na fase semifinal do Gauchão Sub-19. Depois de vencer o 
jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, o Santa Cruz foi derro-
tado em casa, também por 1 a 0, pelo Soledade, e acabou 
eliminado nos pênaltis por 5 a 4. O resultado, porém, não 
tira o mérito da campanha e do trabalho feito. 

Sinais de recuperação. Muito tempo depois, o Inter pa-
rece dar os primeiros sinais de que começa a se recuperar 
emocionalmente do baque com a perda do título da Copa 
do Brasil. Os últimos jogos já foram de um desempenho 
bem melhor e de resultados mais animadores. Ainda não 
há o que festejar. Mas o ano pode terminar bem melhor.

Mais do mesmo. O Grêmio perder outra vez para o 
Flamengo não é surpresa. O histórico do ano contra os 
cariocas aponta um único ponto somado. E 10 gols so-
fridos. Considerando-se o desempenho do rubro-negro 
da Gávea, mais uma derrota também não apaga o bom 
momento do Grêmio, dependendo apenas de si para 
confirmar vaga direta à próxima Libertadores. No en-
tanto, muito precisará ser tratado quando o ano acabar. 
Inclusive a insistência de Renato com quem nada mais 
parece ter a dar. 

Bressan, Michel, André. O grande problema de se ter 
jogadores limitados no elenco, é que eles inevitavelmente 
vão pro campo. E geralmente na hora mais importante 
para o time. Portanto, o conceito deveria ser claro: jogador 
ruim, é melhor não tê-lo. 
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Trombudo faz 3 a 0 
e fica perto da final
No clássico disputado 
entre as equipes de 
Vale do Sol, time do 
técnico Cássio Dorfey 
só precisa de um 
empate para classificar

No clássico regional de Vale do Sol, melhor para o anfitrião, que goleou no jogo de ida
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Domingo de sol, calor 
e clássico em Vale do 
Sol: “Trombosa”, no 

Campeonato Regional de Fu-
tebol Amador do Rio Pardo. 
O dono da casa, Trombudo, 
venceu o Formosa por 3 a 0 e 
agora está perto de disputar 
mais uma decisão. Com o 
resultado, o time do técnico 
Cássio Dorfey joga por um 
empate no tempo normal ou 
na prorrogação para chegar 
à decisão. O Formosa, do téc-
nico Cristiano Bola, só avança 
se vencer duas vezes: nos 90 
minutos e no tempo extra. 

Diante de um público ra-
zoável, os dois times foram a 
campo com formações quase 
completas. E o equilíbrio que 
se previa acabou confirmado a 
partir do apito inicial do árbi-
tro Fabrício Neves Correa. Ao 
menos até o Trombudo abrir o 
placar, depois da metade do 
segundo tempo. Até ali o jogo 
era de paridade, concentrado 

mais no meio de campo e 
com escassas chegadas mais 
perigosas ao gol. O Formosa 
era um pouco mais agressivo 
e aproveitava mais os lados do 
campo, ainda que não tivesse 
efetividade. O Trombudo ten-
tava cadenciar o jogo a partir 
do meio de campo, ainda que 
sem grande volume de jogo. 

Quando a defesa do For-
mosa derrubou o atacante 
Dadinho na entrada da área, 
Cassel, que já acertara a trave 
do goleiro Seco no primeiro 
tempo, se posicionou para 
a cobrança. E desta vez não 
errou. A bola foi no ângulo 
direito, indefensável, para 
explosão dos torcedores do 
Trombudo. O Formosa sentiu 
o baque. E se desorganizou. Se 
jogou desordenadamente ao 
ataque e enquanto produzia e 
perdia chances, o Trombudo 

foi mortal nos contra-ataques. 
Primeiro Neizinho e depois 
Ângelo bateram da entrada 
da área e comemoraram a 
vitória e a goleada. Que deixa 
o Trombudo a um passo da 
final. Tudo se decidirá no 
próximo sábado, em Formosa. 

ASPIRANTES 
Na preliminar, os aspiran-

tes do Formosa venceram 
os do Unidos de Vera Cruz, 
também pelo jogo de ida da 
semifinal. O time do técnico 
Xuxa abriu o placar no início 
do jogo, num belo gol de Paulo 
Chagas. A partir daí o time 
controlou o adversário. Que 
até cresceu no jogo, mas não 
levou grande perigo ao gol 
defendido por Jardel. O For-
mosa agora joga por empate 
para seguir adiante. 
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No segundinho, Formosa venceu Unidos de Vera Cruz


