
Avenida soma dois empates

1º Santa Cruz Kangoo Fest será em 2 de junho

Time de Santa Cruz do Sul disputa o Gauchão e enfrentou, até agora, o Veranópolis e o Brasil de Pelotas

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

/P
ÂM

EL
A 

LO
PE

S

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Na noite da última terça-feira, partida terminou em 1 a 1 

Grupo Kangoozeiras Top levou sugestão à Prefeitura de Sta. Cruz

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

MODALIDADE NOVA

FUTEBOL ESTADUAL

E SPORTE 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2019

Edital nº 006/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação

Processo Seletivo Simplificado n.º 044
Edital de convocação para funções temporárias 

do Banco de Concursados 

O Prefeito do Município de Vera Cruz, no uso de suas atribuições, com 
fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, arts. 195 a 198 da Lei 
Complementar n° 004, de 10 de abril de 2007 e Decreto nº 4051, de 14 de 
março de 2012, visando a contratação em caráter excepcional e tempo-
rário de profissionais, por prazo determinado, para desempenhar funções 
temporárias, convoca os candidatos aprovados no concurso público de 
Professor – Área 1 – Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Concurso 
nº 153 e Professor – Área 1 – Educação Infantil – Concurso nº 154, para 
realizarem sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Administração.

As inscrições devem ser realizadas na Prefeitura Municipal, sito à Ave-
nida Nestor Frederico Henn, nº 1645, nos dias úteis entre 23 e 30 de Janei-
ro de 2019, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h, podendo 
ser prorrogado caso não ocorram inscrições.

A não inscrição de candidatos aprovados nos concursos acima men-
cionados será interpretada como renúncia aos contratos para o exercício 
de 2019. 

A ordem de classificação para o chamamento será afixada nos editais 
de homologação de classificação final dos candidatos aprovados nos res-
pectivos concursos. 

Gabinete do Prefeito, 22 de Janeiro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Nas duas primeiras roda-
das do Campeonato Gaúcho, 
o Esporte Clube Avenida, de 
Santa Cruz, não conseguiu 
sair do empate. A estreia 
foi contra o Veranópolis, no 
último fim de semana, no Es-
tádio Antônio David Farina. 
O Periquito abriu o placar 
com Marcos Paraná, logo 
aos 13 minutos do primeiro 
tempo. Em seguida, os donos 
da casa chegaram ao empate, 
com gol de pênalti de Juba. 
O marcador encerrou em 1 
a 1. Nessa partida, ainda, 
o treinador, Fabiano Daitx, 
acabou expulso após um in-
tegrante da comissão técnica 

discutir com a arbitragem. 
Da arquibancada, ele passava 
instruções ao time.

Já na segunda rodada, o 
adversário foi o Brasil de Pe-
lotas. O confronto foi na noite 
de terça-feira, dia 22, em San-
ta Cruz. Mesmo com o apoio 
da torcida e com o Estádio dos 
Eucaliptos colorido de verde e 
branco, o Avenida não conse-
guiu vencer a disputa. Flávio 
Torres marcou para o time de 
Santa Cruz, que sofreu empa-
te no final do segundo tempo. 
O jogo terminou em 1 a 1. 

A próxima disputa ocorre 
neste domingo, dia 27, contra 
o Caxias, às 18 horas, no Es-
tádio Centenário. O jogo será 
válido pela terceira rodada do 
Campeonato Gaúcho.

· GOL DE PLACA
O Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa de 
Ferraz realiza nova rodada 
na tarde deste sábado, dia 
26. As partidas seriam as 
realizadas no último fim de 
semana, transferidas em 
função da chuva. A partir 
das 14 horas jogam: Soldas 
Bolgrin e Sem Stress; The 
Mister e H’Lera; Indepen-
dente e Juventude Unida; 
Bataioli e Quilmes; Personal 
Car e Inter/Monte Verde; e 
Milam e Evaldo Prass.

· TORNEIO FAMILIAR
A AERC Juventude Unida pro-
move no dia 3 de fevereiro 
seu tradicional Torneio de 
Futebol Sete de Famílias. A 
confirmação das equipes 
deve ser até o dia 1º. O 
valor por time participante 
é de R$ 250, mas que inclui 
10 fichas de almoço. A pre-
miação será entregue para 
as quatro equipes melhor 
colocadas, com troféu e 
medalhas. Recebe distin-
ção também a equipe mais 
disciplinada, o goleador e 
goleiro menos vazado.

· BOCHA 
Nesta terça-feira, dia 29, 
tem nova reunião sobre o 
Campeonato de Bocha de 
Vera Cruz. O encontro será na 
Secretaria de Cultura, junto 
ao ginásio do Parque de 
Eventos, a partir das 19 horas. 

AGENDA

A Secretaria de Segurança, 
Defesa Civil e Esporte de San-

ta Cruz vai realizar o 1º Santa 
Cruz Kangoo Fest. A corrida, 

em que é utilizada uma bota 
com sistema de amortecimen-
to, acontecerá em 2 de junho, 
com a expectativa de reunir 
centenas de competidores. A 
atividade terá um percurso de 
três quilômetros definidos no 
centro da cidade.

A IDEIA 
A ideia surgiu a partir da 

sugestão de um grupo que 
pratica a modalidade no mu-
nicípio, as Kangoozeiras Top. 
Em visita ao secretário Hen-
rique Hermany, as atletas 
apresentaram mais informa-
ções sobre a modalidade que, 
apesar de recente, já é muito 

praticada em Santa Cruz. 
A organização do evento, 

que será aberto para todos os 
adeptos da modalidade que 
possuem a bota de Kangoo 
Jump, será do Departamento 
de Esporte. Os grupos e atle-
tas interessados em participar 
podem contatar pelo telefone 
(51) 3715-1895, ramal 8557. 


