
Jogos do Gol de Placa começam

Projeto de Férias começa na próxima terça-feira em Vera Cruz; veja os locais

Depois de transferências em função das chuvas, competição realizou seis jogos na tarde do último sábado
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Neste sábado, competição realiza nova rodada, a partir das 14 horas

Brincadeiras recreativas, vôlei e futsal serão em três ginásios
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O último fim de semana foi 
de calor e de início do Cam-
peonato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa, de Ferraz. 
A competição realizou seis 
jogos na tarde de sábado, dia 
29 de dezembro. Os primeiros 
a entrarem em campo foram 
Nacional e Atlântico. O atual 
campeão, o Nacional, venceu 
por 4 a 2. Na segunda partida, 
essa entre Bataioli e Juventude 
Unida, empate no tempo nor-
mal por 1 a 1. Mesmo na fase 
classificatória, há disputas de 
pênaltis quando o jogo encer-
ra com o marcador igual às 
duas equipes. Nas cobranças, 
o Bataioli foi melhor. Venceu 
por 3 a 1. No terceiro jogo, 
Camarões e Formosa empa-
taram por 2 a 2. Nos pênaltis, 
o Camarões venceu: 3 a 2. No 
quarto jogo da rodada inau-
gural, o Katraca’s ganhou do 
Juventude Unida pelo placar 
de 2 a 1. No penúltimo jogo, 

o Pumas/Ferraz venceu o 
ECGB por 3 a 1. E no último 
embate, o Personal Car ga-
nhou do Milan por 3 a 2.

PRÓXIMA RODADA
O campeonato realiza a 

segunda rodada neste sába-
do, dia 5 de janeiro. Serão, 
ao todo, seis jogos, com o 
primeiro às 14 horas. O in-
tervalo entre um e outro é de 
uma hora. Jogam: Sem Stress 

e The Mister; Juventude e Sem 
Compromisso; Soldas Bol-
grin e H’lera; Independente 
e Quilmes; Santo Antônio e 
G.E. Rincão da Serra; e Verona 
e Juventus.

· CLUBE VERA CRUZ
O congresso técnico para 
a devolução das fichas de 
inscrição do Campeonato de 
Verão do Clube Vera Cruz será 
na terça-feira, dia 8 de janei-
ro. Às 19 horas se reúnem as 
mulheres e às 20h30min os 
homens. O encontro será nas 
dependências do Clube. A 
previsão de início dos jogos 
é 11 de janeiro. 

· FUTSAL TROMBUDO
Nesta sexta-feira, dia 4, três 
jogos movimentam o Cam-
peonato de Futsal da So-
ciedade Cultural e Esportiva 
Trombudo, de Vale do Sol. A 
partir das 20 horas jogam: 
Maf e Atlético Maneiro, pelo 
feminino; Entrada Ferraz e 
Vila Real, pela força livre; e 
Amigos da Bola e TerraSul, 
pelo veterano.

· VELOTERRA
Neste sábado, dia 5, tem 
a terceira etapa da Copa 
Noturna de Velocross, junto 
à Pista dos Eucaliptos, em 
Linha Sítio. Treinos durante 
a tarde e provas a partir das 
18h30min. Se chover, a eta-
pa será adiada para o dia 2 
de fevereiro.

AGENDA ESPORTIVA

Entre 8 de janeiro e 8 de fe-
vereiro, estudantes de 6 a 15 
anos podem praticar esportes 
em diversos ginásios de Vera 
Cruz. O Projeto de Férias, que 
começa na próxima terça-
feira, ocorre das 13h30min 
às 16h30min, no Segefredo 
Werner, o Guidão, às terças e 

quintas-feiras; na Vila Triân-
gulo, às terças e sextas-feiras; 
e no Poliesportivo do Parque 
de Eventos, nas quartas e 
sextas-feiras.

A coordenação das ati-
vidades é da profissional 
de Educação Física Susana 
Soder. Conforme ela, no 

primeiro dia de atividade 
os interessados devem com-
parecer com documento de 
identificação, nome e número 
de telefone do responsável. 
A estimativa é de que 200 
estudantes participem de 
brincadeiras recreativas, vô-
lei e futsal. 

A iniciativa é das secreta-
rias municipais de Educação 
e de Cultura, Turismo, Espor-
tes e Lazer para proporcionar 
entretenimento para crianças 

e adolescentes no período 
das férias escolares, quando 
muitos acabam sozinhos em 
casa, enquanto os responsá-
veis estão no trabalho.


