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Domingo de decisão no Vale 

Trombudo realiza rodada hoje

Trombudo e Bom 
Jesus confrontam, 
a partir das 16 horas, 
pelo Campeonato 
Regional de 
Futebol Amador

VETERANO
O último fim de sema-
na foi de rodada pelo 
Campeonato Municipal 
de Futebol Veterano de 
Vera Cruz. Na primeira 
partida, o Fortaleza ga-
nhou de 3 a 1 do Áscori/
Verinha. Na sequência, o  
Entre Rios ganhou de 2 
a 0 do Locomotiva. A 
competição segue neste 
domingo, dia 1º de de-
zembro, com jogos no 
campo do Entre Rios. Irão 
se enfrentar Entre Rios e 
Áscori/Verinha e  Forta-
leza e Nacional.

FUTEBOL SETE
O Campeonato Municipal 
de Futebol Sete de Vera 
Cruz realiza as partidas 
de volta da semifinal na 
noite desta sexta-feira, 
dia 29. Elas serão entre 
Boa Vontade e Boa Vista 
e Nacional e FC Danone, 
com início às 19h45min, 
no Clube Vera Cruz.

COPA LISARUTH
A Copa Lisaruth 20 anos/
Taça Elemar João Schuh 
tem nova rodada neste 
domingo, dia 1º de de-
zembro. Os duelos serão 
entre João Alves e Pinhei-
ral, no Estádio Nascer do 
Sol; Rio Pardinho e Linha 
Nova, em Rio Pardinho; 
e Linha Santa Cruz e 
Guarani, no Estádio do 
Imigrante. 

Trombudo joga primeira partida da final em casa

Bom Jesus busca o apoio da torcida na decisão
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Com Trombudo e Bom 
Jesus na disputa do 
título de 2019, começa 

neste fim de semana a decisão 
do Campeonato Regional de 
Futebol Amador do Vale do 
Rio Pardo. Pelos titulares, o 
jogo será no domingo, dia 1º 
de dezembro, em Vale do Sol, 
a partir das 16 horas. Os es-
forços das duas equipes estão 
empreendidos para levar um 
grande número de torcedores 
à beira do gramado.

Cássio Dorfey, técnico do 
Trombudo, pontua que as 
duas partidas da final serão de 
muito equilíbrio, sobretudo, 
pois será contra o time que 
liderou o campeonato desde 
o início. Para alcançar bom 
resultado, o time de Vale do 
Sol, segundo Dorfey, tem um 
grupo qualificado e todos os 
atletas fichados são os reforços 
para os dois últimos jogos. “A 
torcida do Trombudo vem 
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fazendo sua parte e agora es-
peramos o reforço da comuni-
dade vale-solense para apoiar 
e motivar a equipe”, projeta.

Técnico do Bom Jesus, Jai-
me Borges frisa que o maior 
desafio da competição foi 
montar a equipe com quali-
dade, unida e com cobrança 
de disciplina - fator esse, 
aliás, que permite a decisão 
em casa. E pontua que o foco 
para as partidas derradeiras 
será o adversário, no meio 
campo e na saída de bolas. 
“Eles têm ótimos atletas, com 
velocidade e muita qualidade, 
além do peso da tradicional 
camisa”, observa Borges, que 
espera apoio, novamente, dos 
torcedores. “Nossa torcida 
vem nos apoiando incessante 
e incansavelmente. Nossa 
comunidade é apaixonada 
pelo futebol. Ouso dizer que 
‘respiramos futebol’. Não 
tem idade. É desde bebê até 
os mais velhinhos e isso nos 
motiva, inspira nossa direto-
ria e nossos atletas a buscarem 
cada vez mais a vitória, nos 
encoraja, somos berço do es-
porte”, comenta.

ASPIRANTES
Nos aspirantes, a final co-

meça a ser disputada no sá-
bado, entre Unidos de Vera 
Cruz e São José, no Estádio da 
Colina, a partir das 16 horas.

O Campeonato de Futsal do Trom-
budo tem nova rodada na noite desta 
sexta-feira, dia 29. A partir das 20 
horas, irão jogar Roma e Intrusos, 
pela categoria sub-18; La Fúria e Feraz 
e Muy Lokas e PSG, pelo feminino; 
e Rio Pardense e Metalúrgica Kohl, 
pelos veteranos.

RODADA ANTERIOR
Na noite da última sexta-feira, pela 

fase classificatória, quatro confrontos 
foram realizados. No primeiro deles, 
pelo sub-18, o Natus/Penadina ven-
ceu o Roma por 5 a 3, com gols de 
Wellington (2), Nicolas (2) e Vinícius, 

enquanto Kailon (2) e Maurício des-
contaram para o Roma. Na sequência, 
também pelo sub-18, as equipes do K2 
Futsal e Fúria ficaram no empate em 3 
a 3, com gols de Denner (3), para o K2, 
e de Erickson, Cauan e Carlos, para o 
Fúria. No terceiro confronto, este pelo 
feminino, a equipe Da Zoeira venceu a 
Equipe do Beto por 3 a 2, com gols de 
Camila (3). Lunara e Juliana marcaram 
para a equipe do Beto. E no último 
jogo, pelos veteranos, a Eletrônica 
Center Vale venceu a H’Lera por 3 a 
2, com gols de Éder (2) e Cássio, des-
contando Valdir e Vanderlei.


