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Grêmio tem, 
atualmente, 
864 consulados

TRiCOlOR GaÚCHO

Na sequência, mais competições
Em janeiro, o Campeonato de Verão do Clube; em fevereiro, o Municipal de Futebol. Gol de Placa inicia amanhã
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Em 2019, esporte local será novamente movimentado em Vera Cruz

Jogos dão pausa no fim de ano e retornam em 13 de janeiro

NO CENTRO E NO iNTERiOR

Enquanto o Gol de Placa 
tenta realizar sua rodada de 
estreia, mas acaba transfe-
rindo em função da chuva, 
outros dois importantes cam-
peonatos de Vera Cruz vão 
ganhando forma. Ainda na 
primeira quinzena de janeiro 
inicia a mais tradicional com-
petição de futsal do municí-
pio. Os jogos do Campeonato 
de Verão do Clube Vera Cruz 
vão reunir equipes no mascu-
lino e no feminino, com par-
tidas nas noites de segunda, 
quarta e sexta. 

O momento agora é de for-
matação dos times. O congres-
so técnico para a devolução 
das fichas já tem data: 8 de 
janeiro. Às 19 horas se reúnem 
as mulheres e às 20h30min os 
homens. A previsão de início 
dos duelos é 11 de janeiro. 
Como novidade nesta edição, 
adianta o presidente do Clube, 
Alvonir Flores, está a equipe 
de arbitragem. Em 2019, quem 
vai apitar o campeonato será a 
Associação Santa-cruzense de 
Árbitros (ASCA).

Outro certame que ini-
cia em 2019, mas no mês de 
fevereiro, é o Municipal de 
Futebol de Campo. O cam-
peonato integra as localidades 
do interior e a zona urbana de 

Com 115 anos de história 
e milhões de torcedores, 
o Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense é o maior clube 
de futebol da região sul do 
Brasil. Grande parte deste 
reconhecimento, conforme 
o Grêmio, se deve aos torce-
dores que carregam a marca 
da instituição. Além deles, o 
Tricolor conta com represen-
tantes que  divulgam e aju-
dam a construir a história do 
Clube. Atualmente são 864 
consulados: 704 no Brasil e 
160 no exterior. No Brasil, 
o Rio Grande do Sul é o es-
tado com mais consulados, 
atingindo 420 municípios. 
A ideia se baseia na força 
da marca e na procura cada 
vez mais crescente de sócios 
interessados em buscar uma 
unidade organizada. Para 
tornar-se cônsul, a primeira 
exigência é que o candidato 
seja sócio em qualquer uma 
das modalidades oferecidas 
pelo Clube. A partir daí, o 
responsável deve formar 
uma equipe com cônsules 
adjuntos. Em Vera Cruz, o 
cônsul é Ângelo Augusto 
Zanon; em Vale do Sol, Ja-
queline Reinke Grohe; e em 
Santa Cruz do Sul, Pedro 
Herberts. Na terra da Okto-
ber ainda há os honorários 
Nelson Kich e Erni Edgar 
Dockhorn.

Vera Cruz em disputas em 
duas categorias: titulares e 
segundinho. Mudanças no re-
gulamento foram feitas. Entre 
elas, que os atletas sub-20, no 
quadro segundinho, deixam 
de ser obrigatórios. Também 
não há mais saldo de gols nas 
fases semifinal e final. Confor-
me o secretário de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer de 
Vera Cruz, Marcelo Henrique 
de Carvalho, sete equipes con-
firmam participação: Verinha, 
Independente, Entre Rios, Ve-

rona; Juventude; Clube Vera 
Cruz; e Águia - esse último 
uma união entre Juventude 
Unida, Nacional e Águia.

GOL DE PLACA 
Se o tempo permitir - e 

deve, pois a previsão é de sol 
com poucas nuvens e tempe-
ratura de 35 graus -, acontece 
neste sábado, dia 29 de de-
zembro, a primeira rodada 
do Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa, de 
Ferraz. A competição realiza-
ria a rodada inaugural no dia 

15. Teve que transferir para o 
dia 22 em função da chuva. 
Novamente, a precipitação 
da semana impediu os jogos, 
que foram remarcados para 
amanhã. A partir das 14 horas 
jogam: Nacional e Atlântico; 
Bataioli e Juventude Unida; 
Camarões e Formosa; Katra-
cas e Junção Esportiva; Pu-
mas/Ferraz e ECGB; e Milam 
e Personal Car. Ao todo, 32 
equipes disputam o certame 
nesta edição – um número 
recorde.

A Copa CenterTech Infor-
mática/Taça José Luís Leiffeit 
definiu no domingo, dia 23, os 
classificados para a segunda 
fase e os semifinalistas do 
Campeonato da Lifasc. Li-
nha Santa Cruz e João Alves, 
na categoria titular, e Linha 
Santa Cruz e Pinheiral, nos 
aspirantes, garantiram vaga 

nas semifinais da competição.
Os duelos da segunda fase 

nos titulares serão entre Pi-
nheiral e Juventude e Rio 
Pardinho e São José. Os jogos 
de ida ocorrem no dia 13 de 
janeiro e a volta, no dia 20. Nos 
aspirantes, os confrontos serão 
entre Linha Nova e União e 
Juventude e João Alves. Os 

locais ainda serão definidos e 
irão acompanhar os titulares. 

ÚLTImA rODADA
A última rodada foi movi-

mentada. Em Quarta Linha 
Nova Alta, nos aspirantes 
houve empate em 1 a 1 entre 
União e Aliança, placar que 
acabou classificando o União. 
Nos titulares, o Aliança ven-
ceu por 3 a 1 o time da casa, 
mas acabou ficando fora da 
segunda fase. Em Cerro Ale-
gre Alto, empate nas duas 
categorias em 1 a 1 entre Ju-
ventude e Linha Santa Cruz. O 
ponto conquistado assegurou 
a primeira colocação ao Li-
nha, nas duas categorias. No 
Estádio Guilherme Rabuske, 
o Pinheiral goleou o São José 
por 6 a 0, placar que classificou 
os aspirantes do time da casa 

direto para as semifinais pelo 
saldo de gols, já que empatou 
em pontos com o Linha Nova. 
Nos titulares, o São José fez 2 
a 1 no Pinheiral e assegurou 
vaga na próxima fase. Em 
Rio Pardinho, o time da casa 

perdeu por 2 a 1 para o Linha 
Nova, que garantiu, assim, 
sua vaga no mata-mata da 
segunda fase, enquanto que 
nos titulares o Rio Pardinho 
venceu por 3 a 1 e também 
assegurou a classificação.

Titulares 
Linha Santa Cruz - 14 pontos
João Alves - 12 pontos
Pinheiral - 11 pontos
Rio Pardinho - 10 pontos 
São José - 10 pontos 
Juventude - 8 pontos
Aliança - 7 pontos
Linha Nova - 4 pontos 
União - 0 pontos

Aspirantes
Linha Santa Cruz - 13 pontos
Pinheiral - 12 pontos
Linha Nova - 12 pontos
Juventude - 10 pontos 
João Alves - 10 pontos 
União - 8 pontos
Aliança - 5 pontos
Rio Pardinho - 4 pontos 
São José - 3 pontos


