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Vera Cruz Verão realiza primeira etapa no dia 20
VÔLEI E FUTEBOL
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Campeonato 
de Verão realiza
congresso técnico

Meia argentino 
Walter Montoya
é reforço tricolor

Projeto de Férias 
começa nesta 
terça-feira
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Uma tarde, seis jogos, 18 gols
Esse é o resultado da segunda rodada do Campeonato de Futebol Sete Gol de Placa, realizada no sábado
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Sábado, dia 12, é de mais seis partidas pela competição. A primeira será às 14 horas

Jogos começam às 8 horas, no Balneário Rekanto

EM FERRAZ

O sábado, dia 5, foi de 
rodada pelo Campeonato 
Regional de Futebol Sete Gol 
de Placa, de Ferraz. Em seis 
partidas, 18 gols, uma média 
de três por jogo. Os primeiros 
a se enfrentarem no fim de 
semana foram Sem Stress e 
The Mister. O resultado foi de 
1 a 0 para o The Mister, com 
gol de Jeferson. Na segunda 
partida, o Sem Compromisso 
goleou o Juventude de Linha 
Henrique D’Ávila pelo pla-
car de 5 a 0. Os gols foram 
anotados por Eliton, Alis-
son, Roges (2) e Darlan. Na 
sequência, o Soldas Bolgrini 
enfrentou o H’lera/Boa Safra 
e venceu por 3 a 2, com três 
gols de André Tallowitz. Para 
o adversário, descontaram 
Douglas e Gerson.

Na quarta partida da tarde, 
o Quilmes ganhou de 2 a 1 do 
Independente. As balançadas 
de rede foram de Fábio e 
Jonathan, para o Quilmes, e 
de Maurício, para o Indepen-
dente. No penúltimo jogo da 
segunda rodada, o Grêmio 
Esportivo Rincão da Serra en-
trou em campo contra o Santo 
Antônio e arrancou vitória de 
3 a 0, com gols de Samuel (2) e 
Tiago. Para fechar a tarde de 
jogos, o Verona enfrentou o 

O congresso técnico para 
a devolução das fichas de 
inscrição do Campeonato 
de Verão do Clube Vera 
Cruz será nesta terça-feira, 
dia 8. Às 19 horas se reúnem 
as mulheres e às 20h30min 
os homens. O encontro será 
nas dependências do Clube. 
Os jogos desta edição do 
certame vão começar na 
sexta-feira, dia 11. 

Chega ao Grêmio o tercei-
ro reforço para a temporada: 
o meia argentino Walter 
Montoya, de 25 anos. Na 
manhã de domingo, dia 6, 
ele realizou exames médicos 
e assinou o contrato no CT 
Presidente Luiz Carvalho. 
A apresentação será nos 
próximos dias. Montoya, 
como é conhecido, estava 
defendendo a equipe do 
Cruz Azul (MEX). Entre 
suas características destaca-
se a velocidade, atuando 
pelo lado direito do campo. 

Começa hoje e se estende 
até o dia 8 de fevereiro o Pro-
jeto de Férias de Vera Cruz. 
O objetivo das atividades, 
realizadas em ginásios do 
município, é proporcionar 
entretenimento para crian-
ças e adolescentes. Estu-
dantes de 6 a 15 anos po-
dem participar dos jogos de 
futsal, vôlei e brincadeiras 
recreativas. Nas terças e nas 
quintas-feiras, as atividades 
são no ginásio Segefredo 
Werner, o Guidão; nas terças 
e nas sextas, no ginásio da 
Vila Triângulo; e nas quartas 
e nas sextas, no Parque de 
Eventos. As atividades vão 
das 13h30min às 16h30min. 
No primeiro dia, conforme 
a profissional de Educação 
Física, Susana Soder, os inte-
ressados devem comparecer 
com documento de identi-
ficação, nome e número de 
telefone do responsável. 

Juventus e venceu pelo placar 
magro de 1 a 0. O gol foi con-
vertido por Geovane.

No último sábado, nenhu-
ma das partidas encerrou 
empatada no tempo normal. 
Se o marcador terminar de 
forma igual às duas equipes, 
são realizadas cobranças de 
pênaltis para a definição de 
quem recebe mais pontos, 
mesmo na fase classificatória. 
Na rodada inaugural, dois 
embates foram decididos nas 
penalidades.  

A primeira etapa do Vera 
Cruz Verão em 2019 já tem 
data para acontecer. Será no 
dia 20 de janeiro, junto ao 
Balneário Rekanto, em Linha 
Henrique D’Ávila. Conforme 
a Secretaria de Cultura, Tu-
rismo, Esportes e Lazer do 
município, organizadora da 
atividade, serão abertas 10 
vagas para equipes de futebol 
sete e 10 para quartetos de 
vôlei misto. 

A retirada das fichas de ins-
crição acontece a partir desta 
terça-feira, dia 8, na Secretaria, 
ainda na rua Jacob Schneider, 
111 – a pasta está mudando de 
local (veja mais na página 4 desta 
edição). As equipes que retira-
rem as fichas devem fazer a 
devolução até a quinta-feira da 
próxima semana, dia 17.

O DOMINGO DE JOGOS
Os jogos serão no domingo, 

a partir das 8 horas. Lanches e 
bebidas poderão ser adquiri-
dos no camping. Os atletas ins-
critos para as disputas, confor-
me a organização, têm entrada 
liberada. Acompanhantes e 
demais pessoas pagam R$ 10. 
Haverá também, antecipa o 
secretário de Cultura, Marcelo 
Henrique de Carvalho, almoço 
sob encomenda. 

PREMIAÇÃO
Troféus e medalhas serão 

entregues aos campeões e 
medalhas para o segundo e 
o terceiro colocados em cada 
uma das modalidades. No 
futebol, ainda, goleador e go-
leiro menos vazado recebem 
distinção; no vôlei, destaque 
masculino e feminino.

Na edição da última sexta-feira do Jornal Arauto, na página 
14, um dos confrontos do Gol de Placa foi publicado de 
maneira equivocada. O quarto jogo foi entre Katraca’s e 
Junção Esportiva e não entre Katraca’s e Juventude Unida. O 
resultado foi de 2 a 1 para o Katraca’s.

PRÓXIMA RODADA
Acontece na tarde de sába-

do, dia 12, a terceira rodada 
da competição. Mais uma 
vez, seis jogos. Às 14 horas 
se enfrentam Boa Vontade 
e Monterey; às 15 horas, Os 

Faxas e Albardão; às 16 ho-
ras, Nacional e Verona; às 17 
horas; Juventus e Atlântico; às 
18 horas; Inter/Monteverde e 
Ewaldo Prass; e às 19 horas, 
River Cachoeira e Guerreiros 
de Vera Cruz.


