
E SPORTE 15ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO DE 2019

· BOCHA
Foi realizada na noite da últi-
ma terça-feira nova reunião 
sobre o Campeonato Munici-
pal de Bocha de Vera Cruz. O 
encontro serviu para a entre-
ga das fichas às equipes que 
irão participar do certame. 
Elas devem ser devolvidas no 

dia 7 de fevereiro, em nova 
reunião, às 19 horas, junto à 
Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer, quando será 
sorteado o calendário de jo-
gos.  Ao todo, expecta a pasta, 
serão de 10 a 12 equipes que 
irão disputar o campeonato 
em 2019.

· AVENIDA
Terminou em 0 a 0 o confronto 
do Avenida contra o Aimoré, 
nessa quarta-feira, dia 30 de 
janeiro, no Estádio dos Euca-
liptos. Com o resultado, pela 
quarta rodada do Gauchão, 
o Periquito chegou aos três 
pontos na tabela e segue sem 

vencer. O próximo desafio 
está marcado para domingo, 
às 18 horas, contra o Pelotas, 
novamente no Estádio dos 
Eucaliptos. Porém, a direção 
do Avenida fez uma solicitação 
de que a partida seja trans-
ferida para segunda-feira, às 
20h30min.

· MONTE ALVERNE
O Campeonato Monte Alverne 
segue neste fim de semana. 
No sábado, o São Martinho 
recebe o Saraiva. Já no do-
mingo,o Boa Vista recebe o 
Monterey. Os jogos iniciam às 
15 horas, com os aspirantes, e 
às 17 horas, com os titulares.

AGENDA

Amigos assistem aos jogos do Campeonato de Verão do Clube Vera Cruz acompanhados do tererê

Para espantar o calor, muito tererê
Em noites de partidas pelo Verão, quarteto de amigos leva a bebida típica do Estado, mas com um diferencial: precisa ser bem gelada
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À BEIRA DA QUADRA

A semana foi de tempera-
turas escaldantes. E a quarta-
feira, um dos dias mais quen-
tes do ano. Os termômetros 
na Capital das Gincanas bei-
raram os 40 graus, mas com 
sensação térmica de muito 
mais. E nem todo esse calor 
afastou o público de mais 
uma rodada do Campeonato 
de Verão do Clube Vera Cruz. 
Foi preciso, porém, encontrar 
maneiras de se refrescar. 
E um quarteto de amigos 
soube bem como. Mais uma 
vez, o tererê foi companhia 
para Rafaela Schipper, de 14 

anos, Nathália Junkherr, de 
19, Gustavo Rech, de 20, e 
Vinícius Bartz, de 19. 

O grupo costuma assistir 
todas as partidas da compe-
tição. E a responsabilidade de 
preparar o chimarrão gelado é 
do Gustavo. “A gente sempre 
traz. Fizemos com suco de 
limão e colocamos muito gelo, 
muito gelo”, brinca o jovem, 
torcedor do Fumaceira. Aliás, 
a camiseta laranja da equipe o 
acompanhava na quarta-feira. 
E deu sorte. O time venceu o 
Resenha pelo placar de 4 a 1, 
garantindo a permanência na 
segunda posição da tabela de 
classificação. Caso ele termine 
a fase inicial como vice-líder, 
sua participação na semifinal 
está assegurada.

Diferente de Gustavo e de 
Vinicius, que têm um apreço 
pelo Fumaceira, as meninas se 
dividem na torcida. Rafaela, 
ora torce para a Kaimana, ora 
para o Fumaceira. Já Nathália 
diz que depende muito de 
quem está em quadra. Uma 

CLASSIFICAÇÃO
POS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

PONTOS
15
12
9
6
6
6
6
6

GC
10
15
21
11
16
21
21
23

GP
25
18
14
12
16
19
15
19

EQUIPE
Kaimana
Fumaceira
Resenha 
Nacional
Boa Vontade
Sextas
Dínamo
Verona

JOGOS
5
6
6
5
6
5
6
5

Tabela atualizada até a rodada de quarta-feira, dia 30.

coisa é certa, porém, o lugar 
para assistir os confrontos 
é sempre o mesmo. “Aqui, 
na primeira fila”, brinca Na-
thália, que junto da amiga 
Rafaela chega cedo no Clube. 
“Estamos na piscina do Clube 
durante a tarde e viemos dire-
to”, contam as jovens.

OITAVA RODADA
Três jogos movimentaram 

a oitava rodada do Campeo-
nato de Verão. Na primeira 
partida da noite, enfrentaram-
se Dínamo e Sextas. Quem se 
deu melhor foi o Sextas, que 
venceu por 5 a 2, com gols 
de Marcionei (2), Lucas (2) 
e Cristian. Josias e Castelo 
anotaram os do Dínamo. Na 
sequência, jogaram Boa Von-

tade e Verona, com vitória do 
Boa por 6 a 4. Os gols foram 
de Caio (3), Romarinho, Mar-
cos e Carlos, contra. Descon-
taram Gabriel (3) e Marcelo. 
No fechamento da rodada, o 
Fumaceira enfrentou o Rese-
nha e venceu por 4 a 1. Os gols 

foram anotados por Murilo 
(3) e Gilnei, para o Fumaceira, 
e por Charles, para o Resenha. 
Na tabela de classificação, a 
Kaimana segue líder, com 15 
pontos. Na segunda posição 
aparece o Fumaceira, com 12. 
Resenha é terceiro, com nove.

No primeiro jogo de quarta, vitória do Sextas por 5 a 2

MAIS JOGOS
A nona rodada da competi-
ção será nesta sexta-feira, 
dia 1º de fevereiro. Irão se 
enfrentar, a partir das 20 
horas: Verona e Resenha; 
Nacional e Fumaceira; e 
Kaimana e Sextas.


