
Futebol sete chega à semifinal
Jogos serão disputados amanhã: Amigos da Bola e Os Guri/Marcello Machado; e Andreas e Juventude/Aplicasul
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Partidas no campo da Juventude Unida começam às 14h30min

Nacional é o atual campeão do Regional Gol de Placa

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

LIBERTADORES

FUTEBOLEM PORTO ALEGRE

Grêmio abre 
vantagem para a 
volta da semifinal

A terça foi de Copa Li-
bertadores. O Tricolor gaú-
cho entrou em campo no 
Monumental de Nuñez, em 
Buenos Aires, para enfrentar 
o River Plate, pelo ida da 
semifinal. E conquistou bom 
resultado, vencendo por 1 
a 0. O placar dá vantagem 
para os próximos 90 minu-
tos, no dia 30, junto à Arena.

O primeiro tempo foi de 
jogo disputado. As equipes 
atacaram e criaram opor-
tunidades de gol. O Grê-
mio pressionou e chegou 
com Geromel e Cícero, que 
conseguiram boas finaliza-
ções. O River também teve 
chances, mas parou nas 
defesas de Grohe. A etapa 
complementar começou 
com pressão argentina, mas 
o Grêmio não se rendeu. Aos 
16 minutos, Alisson cobrou 
escanteio no primeiro poste, 
Michel subiu e mandou de 
cabeça, balançando a rede. 
O River até tentou empatar, 
mas o Grêmio segurou o 
resultado favorável de 1 a 0.

Gol de Placa recebe inscriçõesSanta-cruzenses são destaque em corrida
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O Campeonato Regional 
de Futebol Sete Gol de Placa 
começa a ser desenhado. Mais 
de 20 equipes já confirmaram 
participação no certame que 
movimenta a localidade de 
Ferraz. Esta edição, segundo 
o organizador, Derli Blank, 
tem início previsto para 8 de 
dezembro. Os times que ainda 
não retiraram a ficha podem 
entrar em contato pelo telefo-
ne (51) 99944-2316.

O valor da inscrição perma-
nece o da edição anterior: R$ 
50 por jogador. A premiação 
segue também a entregue no 
último campeonato. O primei-
ro colocado recebe R$ 3 mil; o 

segundo, R$ 2 mil; o terceiro, 
R$ 1 mil; e o quarto, R$ 500. 
O time que tiver a melhor 
disciplina, entre os quatro que 
chegarem à semifinal, leva 
uma caixa de cerveja.

ÚLTIMA EDIÇÃO
O atual campeão do Gol de 

Placa é o Nacional. A equipe 
enfrentou o Ferraz, no dia 17 
de março deste ano, valendo 
pela decisão, e venceu por 3 a 
2. Também neste ano, a com-
petição contou com disputas 
em outras três categorias. 
Foram campeões: Ajax, pelo 
veterano; Cachaça Futebol 
Clube, pelo infantil; e Lá Fú-
ria, pelo feminino. 

Santa Cruz do Sul esteve 
representada, no último do-
mingo, na Corrida do Grêmio 
em Porto Alegre - tradicio-
nal evento do calendário de 
corridas de rua do estado. 
Os atletas Juliano Kommer, 
Marluci Overbeck e Jhon 
Endres conquistaram o 3° 
lugar na categoria trio. Cada 
participante correu cinco qui-

lômetros. O evento foi alusivo 
aos 115 anos do time e contou 
com mais de 5 mil torcedores 
gremistas e adeptos de exer-
cícios físicos, entre inscritos e 
acompanhantes. 

Segundo Kommer, ele pro-
pôs um desafio aos colegas 
de grupo de corrida Jhon e 
Marluci para participarem 
do evento e conquistarem um 

lugar no pódio. Os amigos 
aceitaram e o resultado veio 
após semanas de dedicação 
e treinos. “Para mim, foi uma 
honra montar um trio com 
eles, pois focamos em um 
objetivo e todos se dedicaram 
dentro dos seus limites, para 
chegarmos no dia da compe-
tição, da melhor forma e bem 
preparados”, cita Kommer.

Fim de semana tem elei-
ções, mas tem futebol tam-
bém. Embora o Campeonato 
Regional paralise suas par-
tidas em função do segundo 
turno do pleito, a competição 
organizada pela AERC Juven-
tude Unida, de Dona Josefa, 
seguirá com os confrontos 
normais. Eles serão realiza-
dos na tarde de sábado, dia 
27, e valem pela semifinal. A 
partir das 14h30min jogam: 
Amigos da Bola e Os Guri/
Marcello Machado; e Andreas 
e Juventude/Aplicasul. Os 
vencedores destes embates 
disputam o título e os perde-
dores o terceiro lugar. 

RESULTADOS 
No último sábado foram 

realizados os jogos pelas quar-
tas de final. O Andréas venceu 
o Mônaco por 6 a 1, com gols 
de Maiquel (2), Rudiele (3) e 
Carlos. Descontou Djonatan. 

Os Guri/Marcello Machado 
ganhou de 1 a 0 do DNA FC. O 
único gol da partida foi anota-
do por Anderson. Na partida 
entre Juventude/Aplicasul e 

Kilmes, melhor para o Juven-
tude, que venceu de 2 a 1.Os 
gols foram de Evandro e Car-
los Daniel, para o Juventude, 
e de Wiliam, para o Kilmes. 

Na terceira partida da tarde, 
o Amigos da Bola ganhou de 
2 a 1 do Junção Esportiva, com 
gols de Leandro e Ricardo, 
descontando Nathan. 


