
Final de semana de lógicas. O final de semana foi de 
muito movimento no futebol. E, na grande maioria das 
decisões dentro do campo, deu a lógica. O Trombudo 
chegar à decisão do Campeonato Regional, mesmo 
diante do bom time do Formosa, confirma expectativas 
e favoritismos. O Bom Jesus reunir forças, reverter a des-
vantagem, vencer no tempo normal e na prorrogação e 
também chegar à grande final, é a lógica que o desem-
penho apontou. O Old Boys, dos vera-cruzenses Xuxu, 
Neizinho e Gilson, vencer os dois jogos e chegar ao seu 12º 
título da Série Ouro do Clube União, não surpreende nin-
guém. E o Flamengo, com o futebol que vem mostrando 
e com a capacidade de ser decisivo, fazer história e con-
quistar em menos de 23 horas o Campeonato Brasileiro 
e a Taça Libertadores da América, também era a lógica. 

Trombudo. A camiseta é pesada. A tradição e a 
competência para fazer futebol costumam resultar em 
times muito qualificados e vencedores. Quando chega 
a decisão, parece que todo mundo vê primeiro a camisa 
e sua capacidade de vencer, e depois quem a veste. O 
Trombudo está acostumado ao jogo grande, à exigência 
em nível máximo de quem tem que estar atento ao mí-
nimo detalhe para ali ganhar o jogo. Em 2019, um time 
muito forte vem avançando naturalmente no Regional. E 
quando chegou à semifinal, contra o excelente time do 
Formosa, se imaginava um confronto muito equilibrado. 
De certa forma, até foi. Mas o fato é que em momento 
algum o Trombudo se deixou ameaçar. Sempre pareceu 
ter o controle do confronto. E avançou para um decisão 
que promete ser gigante, com a naturalidade de quem 
desfila dentro do campo.  

Unidos de Vera Cruz. Que grande campanha e que lin-
do trabalho é feito pelo Unidos de Vera Cruz neste Regio-
nal. Superando as dificuldades, batalhando com esforço 
e representando uma história de sucesso de apaixonados 
pelo futebol, o Verinha está na decisão dos Aspirantes. 
O time não será o favorito na grande final. Como não foi 
até agora e ainda assim chegou. Aliás, talvez a descrença 
e a falta de holofotes sejam exatamente o grande com-
bustível do time capitaneado pelo velho e competente 
goleiro Betinho. Que ninguém duvide que este time pode 
ir ainda mais longe e trazer o título para Vera Cruz. Mas, 
especialmente, que ninguém espere o resultado para dizer 
que este time, pelo esforço e pelo trabalho, não depende 
do placar final para já ser um vencedor. 

Qualidade de grupo. Este Regional 2019 vem reafir-
mando uma verdade: em futebol, time ganha jogo. Mas 
campeonato, só um grupo grande e qualificado é que 
vence. Tanto no confronto entre Trombudo e Formosa, 
quanto no de São José e Bom Jesus, os eliminados 
Formosa e São José têm muito bom time. Mas escassas 
alternativas. Ou, ao menos, têm menos material humano, 
no banco de reservas, para mudar um jogo ou para cres-
cer numa partida decisiva. O que se viu no Trombudo, no 
jogo de ida, se repetiu no jogo de volta dos Eucaliptos. 
Quando  a partida se encaminhava equilibrada contra o 
São José, o Bom Jesus acionou o banco. E mudou o pano-
rama do jogo com jogadores como Cemin, Felipe, Robi e 
especialmente Alejandro, que entraram e definiram o jogo. 

Para a história. O Flamengo fez história. Mudou a di-
nâmica no futebol brasileiro. Montou um time de primeira 
grandeza, com jogadores taticamente muito inteligentes 
e acostumados a vencer. Jogadores profissionais, que 
não precisaram ser poupados e que se dedicaram com 
rara vontade. Num mesmo final de semana, abocanhou 
Brasileiro e Libertadores. E quer mais. 

Dupla Gre-Nal. Nada mudou na gangorra Gre-Nal. 
O Grêmio voltou a vencer e já está na Libertadores de 
2020. O Inter segue patinando. Também estará. Mas aos 
trancos e barrancos, fazendo um esforço enorme para 
ficar pelo caminho.
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Amador do Vale do Rio Par-
do. As partidas de volta da 
fase semifinal foram realiza-
das no sábado e no domingo 
e colocaram Trombudo e Bom 
Jesus na decisão dos titulares 
e Unidos de Vera Cruz e São 
José nos aspirantes.

Comandada por Cássio 
Dorfey, a equipe do Trombu-
do venceu no fim de semana 
o time do Formosa pelo placar 
de 2 a 1. Os gols foram anota-
dos por Sapé e Paraná. Thay-
lor descontou para o Formosa, 
de pênalti. Nos aspirantes, o 
Unidos de Vera Cruz venceu 
no tempo normal pelo placar 
de 3 a 1 e empatou sem gols 
na prorrogação. O resultado 

acabou tirando o Formosa da 
competição.

Na tarde de domingo, junto 
ao Estádio dos Eucaliptos, 
em Santa Cruz do Sul, o Bom 
Jesus enfrentou o São José, 
de Monte Alverne. Nos titu-
lares, o Bom Jesus derrotou o 
adversário no tempo normal 
por 2 a 0, com gols de Goiano 
e Alejandro, o que levou à 
prorrogação. No tempo extra, 
outra Vitória do Bom Jesus, 
desta vez por 1 a 0, com ba-
lançada de rede de Felipinho. 
O resultado colocou o time 
do Bom Jesus para disputar a 
finalíssima. Nos aspirantes, o 

São José passou para a final. 
A equipe do interior perdeu 
no tempo normal por 1 a 0, o 
que forçou a prorrogação. No 
tempo extra, empatou sem 
gols, mas tinha a vantagem e 
ficou com a vaga. 

PRÓXIMOS JOGOS
Bom Jesus e Trombudo vão 

disputar as finais na categoria 
principal e Unidos de Vera 
Cruz e São José na reserva. A 
Liga Regional, organizadora 
do certame, fez reunião na 
noite de ontem com os diri-
gentes dos clubes para acertar 
os detalhes das próximas 
partidas.

O domingo foi de Cam-
peonato Estadual de Karatê, 
em Santa Cruz do Sul. E a 
Academia Taigã no Seishin 
de Vera Cruz ficou com 
o primeiro lugar na clas-
sificação geral, recebendo 
13 medalhas de ouro. Dos 
últimos sete campeonatos 
organizados pela Federação 
Gaúcha de Karatê Shotokan, 
a Taigã venceu cinco vezes. 
“Em 2019 vencemos os dois, 
em Fazenda Vila Nova e em 
Santa Cruz. Também con-
quistamos quatro medalhas 
de prata no Brasileiro em 
São Paulo”, contabiliza o ins-
trutor Eduardo Raupp, que 
pontua as metas daqui para 
a frente. “Agora é trabalhar 
para manter o desempenho 
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dos atletas. Alcançamos o 
primeiro lugar geral pela 
quinta vez e não dá para re-
laxar”, destaca ele, feliz com 
os resultados obtidos pelos 
competidores nos últimos 

anos. “Vamos sempre entrar 
para estar entre as melhores. 
E isso depende do esforço e 
dedicação de cada um den-
tro da academia”, arremata 
Raupp, confiante. 


