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Verona estreia com derrota
Atual campeão perdeu por 4 a 1 para o Fumaceira. Outras duas partidas movimentaram o início do certame

CAMPEONATO DE VERÃO

Cássio Chagas (à direita) abriu o marcador para o Fumaceira e para o Campeonato de Verão, na noite de sexta-feira
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Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

 O atual campeão começou 
com derrota no Campeona-
to de Verão de Clube Vera 
Cruz. No primeiro jogo da 
competição de 2019, na noite 
de sexta-feira, dia 11, o Vero-
na enfrentou o Fumaceira e 
perdeu por 4 a 1. O marcador 
foi aberto por Cássio Chagas, 
no minuto final do primeiro 
tempo, para o Fumaceira. Na 
segunda etapa, balançaram 
as redes: Murilo Oliveira 
e Daniel Frantz (2), para o 
Fumaceira; e Diogo da Silva, 
para o Verona. 

Na primeira rodada do 
Campeonato de Verão do 
Clube Vera Cruz, a equipe 
de arbitragem foi composta 
por Anderson Wendland, 
Alexandre Spiegel, William 
Jacobs e Mirandia Moreira. 
Eles integram a Associação 
Santa-cruzense de Árbitros 
(ASCA).

No segundo jogo da noite, 
o Resenha venceu o Sextas 
pelo placar de 4 a 3, em parti-
da equilibrada. Dudu Simões, 
Robson Calixto (2) e Cássio 
Souza marcaram para o Rese-
nha. Marcionei Machado (2) e 
Jonas Marques descontaram 
para o Sextas, que não conta 
com Elton Iser na equipe. 
O jogador foi considerado 
de fora pela organização do 
Campeonato. Como o regula-
mento permite a inscrição de 
apenas dois jogadores nesta 
modalidade, o Sextas não 
pôde colocá-lo em quadra.

E na terceira e última par-
tida da rodada inaugural, 
o Boa Vontade enfrentou o 

Dínamo. O marcador encer-
rou favorável para o time 
de Linha Capão, em 4 a 1. 
Marcos Rodrigues, em três 
oportunidades, e Maicon 
Hecht, em uma, assinalaram 
para o Boa Vontade. Para 
o time do Dínamo, marcou 
Josias Souza.

A segunda rodada do cer-
tame foi realizada na noite 
de ontem. Enfrentaram-se 
Kaimana e Nacional; Boa 
Vontade e Resenha; e Sextas e 
Fumaceira. Até o fechamento 
desta edição, os jogos esta-
vam em andamento.

Também nesta segunda-
feira foi realizado o congresso 
técnico com os times que irão 

participar do campeonato 
na categoria feminino. O 
encontro teve como objetivo 
conhecer os participantes e 
formatar a tabela de jogos, 
que influencia nas partidas 
do masculino. 

Toda competição preza 
pela disciplina de atletas 
e de dirigentes. Mas a 
primeira rodada do Cam-
peonato de Verão já foi de 
distribuição de cartões. 

Foram 10 amarelos e uma 
expulsão. Marcionei Macha-
do, do Sextas, tomou cartão 
vermelho. Os demais cartões 
foram aplicados a: Willian 
Funk, do Boa Vontade; Na-

tan Martens e Ike Porcher, 
do Verona; Everton da Silva 
e Murilo Oliveira, do Fu-
maceira; André de Melo e 
Lucas dos Santos, do Sextas; 
e Leonardo Flores, Cássio 

Souza e Robson Calixto, do 
Resenha. Na rodada inau-
gural, o Dínamo foi o único 
time a não levar cartão. A 
média ficou em 3,6 cartões 
por partida.

· BOCHA
Nesta terça-feira, dia 15, às 
19 horas, haverá reunião 
sobre o Campeonato Mu-
nicipal de Bocha de Vera 
Cruz. O encontro será na 
Secretaria de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer, na rua 
Jacob Schneider, 111.

· VERA CRUZ VERÃO
As inscrições para a primeira 
etapa do Vera Cruz Verão 
em 2019 encerram nesta 
quinta-feira, dia 17. A re-
tirada das fichas acontece 
na Secretaria de Cultura. 
Estão abertas 10 vagas para 
equipes de futebol sete e 
10 para quartetos de vôlei 
misto. Os jogos serão no do-
mingo, dia 20, no Balneário 
Rekanto, em Linha Henrique 
D’Ávila, a partir das 8 horas. 
Os atletas inscritos para 
as disputas, conforme a 
organização, têm entrada 
liberada. Acompanhantes 
e demais pessoas pagam 
R$ 10. 

· TORNEIO DE FAMÍLIAS
A AERC Juventude Unida, de 
Dona Josefa, promove no 
dia 3 de fevereiro seu tra-
dicional Torneio de Futebol 
Sete de Famílias. A confir-
mação das equipes, segun-
do a organização, deve ser 
até o dia 1º. O valor por time 
participante é de R$ 250, 
mas que inclui 10 fichas de 
almoço. A premiação será 
entregue para as quatro 
equipes melhor colocadas, 
com troféu e medalhas. 
Recebe distinção também 
a equipe mais disciplinada, 
o goleador e goleiro menos 
vazado. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones (51) 99676-1067, 
com Paulo, 99613-9157, 
com Rafael, e 99741-7170, 
com Diego.

· PROJETO DE FÉRIAS
O Projeto de Férias de Vera 
Cruz vai até o dia 8 de feve-
reiro. O objetivo das ativida-
des, realizadas em ginásios 
do município, é proporcio-
nar entretenimento para 
crianças e adolescentes. Nas 
terças e nas quintas-feiras, 
os jogos de futsal, vôlei e 
brincadeiras recreativas 
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.
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