
Domingo de final no Municipal
Boa Vontade tem vantagem sobre o Verona, nos titulares. Partidas derradeiras serão no Estádio Norberto Otto Wild
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No último domingo, em casa, Boa Vontade venceu por 2 a 0

Sempre Amigos e Entrada Ferraz buscam o troféu deste ano

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

OS JOGOS

DECISÃO NO FUTEBOLNOVA COMPETIÇÃO

VERA CRUZ

HENRIQUE D’ÁVILA

Regional de
futebol começa
a ser desenhado

Copa Integração 
de Futsal deve 
ter 12 times

Campeonato da 
Amizade tem 
rodada amanhã

Bocha faz decisão amanhã Stock leva atletas ao Paraguai
FINAL TAÇA DA AMIZADE
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A direção da Liga Re-
gional realizou na noite 
de segunda-feira, dia 18, 
a primeira reunião com 
os clubes interessados em 
participar do Campeonato 
Regional de Futebol deste 
ano. O certame poderá ter 
10 equipes na disputa. As 
novidades ficam por conta 
do Formosa, de Vale do Sol, 
e do Cruzeiro, de Sinimbu. 
Tem também a volta do 
João Alves e a participação 
do campeão da Copa Cida-
de, o Bom Jesus. Os outros 
clubes que marcaram pre-
sença foram: América, Boa 
Vontade, de Vera Cruz, e 
Saraiva. As equipes do Ola-
rias, de Candelária, Sinimbu 
e Senai deverão confirmar 
participação nos próximos 
dias. A próxima reunião - e 
única antes do começo do 
campeonato - está marcada 
para o dia 17 de julho, nos 
Eucaliptos, em Santa Cruz. 
Neste dia, todos os clubes 
estarão recebendo as fichas.

Verona ou Boa Vontade, 
quem soltará o grito de cam-
peão no fim da tarde deste 
domingo, dia 24? Os dois dis-
putam a final do Campeonato 
Municipal de Futebol de Cam-
po de Vera Cruz. A equipe de 
Linha Capão, por ter vencido 
a partida de ida, no último fim 
de semana, tem vantagem. 
Pode até perder por um gol 
de diferença no tempo normal 
que fica com o título. Do outro 
lado, a equipe da baixada, que 
fez boa campanha na fase clas-
sificatória e se figurou desde 
o início entre as favoritas de 
2018. Ela precisa vencer por 
dois de diferença para forçar o 
tempo extra. Na prorrogação, 
o empate a favorece. Este con-
fronto decisivo está marcado 
para as 15h15min, no Estádio 
Norberto Otto Wild, o Muni-
cipal. Haverá cobrança de in-
gresso no valor de R$ 5 - uma 
forma de auxílio ao clube que 
tem o mando de campo.

MAIS DECISÃO
Antes de Verona e Boa 

Vontade, pela final da catego-
ria titulares, tem a decisão do 
segundinho. No páreo estão 
Clube Vera Cruz e Verona. 
Os dois empataram na sema-
na passada, o que dá mais 

emoção à final deste domingo. 
Quem vencer nos 90 minutos 
leva o troféu. Se der empate, 
a decisão será na prorrogação. 
Se a igualdade continuar, o 
Clube Vera Cruz solta o grito 
de felicidade.

DOS TIMES
Boa Vontade e Verona vêm 

com desejo de vitória. Para 
tanto, foco é essencial. De 
acordo com o técnico do Boa, 
Cássio Dorfey, a equipe man-
terá os pés no chão, tendo em 

Mato Alto será palco da 
final do Campeonato Munici-
pal de Bocha 2018. A disputa 
derradeira da competição 
será na cancha do Sempre 
Amigos, na tarde deste sá-
bado, dia 23. Jogam Sempre 
Amigos e Entrada Ferraz. O 
jogo inicia às 15 horas. Após 
as disputas, haverá a entrega 

da premiação e dos troféus.
Na semana passada, as 

equipes empataram em 3 a 3 
na partida de ida, o que deixa 
a disputa mais acirrada para 
este sábado. Caso terminar 
novamente em 3 a 3, vale 
o saldo de pontos. Quem 
somou o maior número fica 
com o título.

No começo da noite de 
quarta-feira, dia 20, 35 atletas 
brasileiros embarcaram para 
o Paraguai. A delegação vai 
disputar entre hoje e amanhã 
a Taça da Amizade, que ocorre 
na capital Assunção. Competi-
dores do Centro Cultural 25 de 
Julho, da Associação Esportiva 
15 de Agosto, Associação Es-
portiva e Cultural Linha Santa 
Cruz (Alt Pikade) e do Centro 
de Cultura Alemã, de Lajeado, 
partiram  do Parque da Okto-
berfest, em Santa Cruz do Sul.

 Para o presidente da Fede-
ração Gaúcha Desportiva de 
Eisstocksport (FGDE), Sérgio 
Böhm, reunir um grande nú-
mero de atletas para a viagem 
é motivo de alegria. “Essa é 
uma viagem de competição 
tradicional para nós, tanto 
quanto a vinda dos para-
guaios para a o Torneiro In-

ternacional da Oktoberfest. E 
motivar os atletas para partici-
par é sempre um desafio. Ter 
seis equipes brasileiras para 
disputar os jogos, uma delas 
formada apenas por jovens, é 
um feito a ser comemorado”, 
grifa o dirigente.

 O atleta Edison Gassen, que 
começou a praticar stocksport 
há pouco mais de um ano, via-
ja pela primeira vez para com-
petir fora do país e está empol-
gado. “Minhas expectativas 
são as melhores. Espero que 
possamos fazer uma boa via-
gem e que joguemos bem para 
voltar com títulos na mala”, 
almeja o jogador, que ainda 
não conhece o Paraguai, mas 
já teve contato com os atletas 
de lá em duas oportunidades 
em 2017, na Copa América e na 
Oktoberfest, quando competiu 
contra os paraguaios.

Na noite de segunda-
feira, dia 18, teve reunião 
sobre a Copa Integração de 
Futsal. A competição tem 
previsão de início para o 
dia 13 de julho. De acordo 
com a Secretaria de Cul-
tura, Turismo, Esportes e 
Lazer de Vera Cruz, orga-
nizadora do certame, 12 
times devem participar. A 
entrega das fichas preen-
chidas pode ser feita até o 
dia 11 de julho.

Neste sábado, dia 23, 
acontece a quinta e última 
rodada do Campeonato da 
Amizade, organizado pelo 
Áscori, de Linha Henrique 
D’Ávila. Pelo veterano, às 
14h30min, jogam Os Faixas 
e Entre Rios. E às 15h30min, 
também pelo veterano, Ju-
ventude e Verinha. A folga 
é do Áscori. Na semana 
passada não teve rodada.

vista que o “Verona tem uma 
grande equipe e mostrou isso 
terminando a classificatória 
como líder”. “Boa Vontade 
vai pro jogo sem pensar em 
vantagem. Iremos jogar pra 
frente. Com certeza será um 
grande confronto”, presume o 
técnico. Pelo lado do Verona, 
Ademir de Carvalho, o Mire, 
reconhece a dificuldade em 
reverter o placar de 2 a 0, 
mas acredita num resultado 
positivo à equipe, já que jo-

ASPIRANTES
13 horas
Verona X Clube Vera Cruz

TITULARES
15h15min
Verona X Boa Vontade

garão em casa e contarão com 
o apoio da torcida. “Vai ser 
difícil, mas é nestas horas que 
o Verona encontra forças”, diz 
o técnico.


