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· VERA CRUZ VERÃO
A primeira etapa do Vera Cruz 
Verão em 2019 acontece neste 
domingo, dia 20, no Balneário 
Rekanto, em Linha Henrique 
D’Ávila, a partir das 8 horas. 
Os atletas inscritos para as 
disputas de futebol sete e 
de vôlei misto têm entrada 
liberada. Acompanhantes e 
demais pessoas pagam R$ 10. 
A premiação será de troféus 
e medalhas 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.

· GOL DE PLACA
A quarta rodada do Campeo-
nato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa de Ferraz 
acontece neste sábado, dia 
19, se as condições do campo 
permitirem, tendo em vista a 
chuva desta semana. Jogam, 
a partir das 14 horas: Soldas 
Bolgrin e Sem Stress; The Mis-
ter e H’Lera; Independente e 

Juventude Unida; Bataioli e 
Quilmes; Personal Car e Inter/
Monte Verde; e Milam e Evaldo 
Prass. A transferência ou não 
da rodada será comunicada, 
adianta a organização.

· PROJETO DE FÉRIAS
O Projeto de Férias de Vera 
Cruz se estende até o dia 8 de 
fevereiro. O objetivo das ativi-
dades, realizadas em ginásios 
do município, é proporcionar 
entretenimento para crianças 
e adolescentes. Nas terças e 
nas quintas-feiras, os jogos 

de futsal, vôlei e brincadeiras 
recreativas são no ginásio Se-
gefredo Werner, o Guidão; nas 
terças e nas sextas, no ginásio 
da Vila Triângulo; e nas quar-
tas e nas sextas, no Parque de 
Eventos. As atividades vão das 
13h30min às 16h30min.

· TORNEIO DE FAMÍLIAS
A AERC Juventude Unida, de 
Dona Josefa, promove no dia 
3 de fevereiro seu tradicional 
Torneio de Futebol Sete de 
Famílias. A confirmação das 
equipes, segundo a orga-

nização, deve ser até o dia 
1º. O valor por time partici-
pante é de R$ 250, mas que 
inclui 10 fichas de almoço. 
A premiação será entregue 
para as quatro equipes me-
lhor colocadas, com troféu e 
medalhas. Recebe distinção 
também a equipe mais disci-
plinada, o goleador e goleiro 
menos vazado. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (51) 99676-1067, 
com Paulo, 99613-9157, com 
Rafael, e 99741-7170, com 
Diego.

AGENDA

Feminino estreia com empate em 2 a 2
Primeira partida pela categoria foi realizada na quarta-feira, entre Feras da Bola e Verona. Hoje, a partir das 20 horas, tem mais 

CAMPEONATO DE VERÃO

Nesta sexta-feira, feminino abre novamente a rodada de jogos, a partir das 20 horas
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Já tem time feminino na 
disputa do Campeonato de 
Verão do Clube Vera Cruz. 
E o primeiro jogo foi na noite 
de quarta-feira, dia 16, entre 
Feras da Bola e Verona. A 
mulherada empatou em 2 a 
2. Os gols foram de Letícia 
e Franciele, para as Feras, 
e de Marcele e Júlia, para o 
Verona. Nesta sexta-feira, 
dia 18, têm mais confrontos 
pela categoria. Porém, até 
o fechamento desta edição, 
era dúvida a participação de 
um quarto time no certame, 
o que influencia diretamente 
no confronto e na tabela de 
jogos.

No segundo jogo de quar-
ta-feira, este já valendo pelo 
masculino, o Dínamo venceu 
o Nacional por 2 a 1, com gols 

ARBITRAGEM

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

Na segunda rodada, na 
segunda-feira, a equipe de 
arbitragem foi composta por 
Airton Minetto, Sandro Jost, 
Ari Oliveira e Erly da Rosa. Já 
na quarta, apitaram Eduardo 
Krainovic, Sílvio Barbosa, 
Claudio Herrbach e Mirandia 
Moreira. Todos integram a 
Associação Santa-cruzense 
de Árbitros (ASCA).

de Jarbas Prestes e Eduardo 
Nicolay. Diego descontou. E 
na última partida da terceira 
rodada, entre Kaimana e Ve-
rona, a vitória foi do time da 
Kaimana, por 6 a 2. Os gols 
foram anotados por Marcos 
Adriano (3) e Diogo (3), des-
contando Gabriel e Marcelo. 

SEGUNDA RODADA
Na segunda-feira foi rea-

lizada a segunda rodada do 
campeonato. No primeiro 
jogo, a Kaimana, treinada por 
Marcelo Henrique de Carva-
lho, venceu o Nacional, que 
tem Canísio Loebens como 
técnico. O placar foi de 4 a 3, 
com gols de Rodrigo, Colono, 
Marcos Adriano e Neizinho, 
descontando Diego, Augusto 
e Cassinho. Na segunda par-
tida, o Resenha, do técnico 
Carlos Steffanelo, venceu o 
Boa Vontade por 2 a 1. Os gols 
foram de Eduardo e Robson, 
para o Resenha, e de William, 
para o Boa, que tem Claudio-
miro Reuter como técnico. 
Na última partida da noite, 
o Fumaceira, treinado por 
Betinho, ganhou do Sextas 
por 4 a 3. As balançadas de 
rede foram de Gilnei, Murilo 
e Marcos Adriano (2), para 
o Fumaceira, e de Maxuel, 
Jairo e Jonas, para o Sextas, 
treinado por Paulo Chagas.

PRÓXIMAS RODADAS 
A quarta rodada da compe-

tição acontece na noite desta 

sexta feira, dia 18. O primeiro 
jogo valerá pelo feminino. 
Logo depois se enfrentam 
Fumaceira e Boa Vontade e o 

Resenha joga com o Dínamo. 
Já na segunda-feira, as três 
partidas valem pelo mas-
culino. Duelam: Nacional e 

Sextas; Fumaceira e Kaimana; 
e Dínamo e Verona. Sempre, 
a primeira partida da noite 
começa às 20 horas.

Passadas três rodadas, a 
artilharia da mais tradicio-
nal competição de futsal 
de Vera Cruz é do jogador 
Marcos de Oliveira, da 

Até agora, Kaimana tem o artilheiro
Kaimana. Ele balançou a rede 
quatro vezes. Na segunda 
posição do ranking aparecem 
Marcos Rodrigues, do Boa 
Vontade; Robson Calixto, do 

Resenha; e Diogo Thier, o 
Miroquinha, da Kaimana. 
Cada um deles anotou três 
gols. O time que mais mar-
cou foi a Kaimana: 10 vezes. 


