
Partidas de vôlei reuniram público regional para a área de lazer de Linha Henrique D’Ávila
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Vôlei movimenta V. Cruz Verão
Time do município foi o campeão neste domingo, no balneário Rekanto, em Linha Henrique D’Ávila

Time campeão é de Vera Cruz: Vakif BankDestaques: Lilian, do Vakif Bank, e Daniel, da Eletrônica Astor
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Pinheiral dá um passo à frente na Copa CenterTech Informática
O Pinheiral deu um passo 

importante rumo à decisão da 
Copa CenterTech Informática 
– 10 anos/Taça José Luís Leif-
feit. A equipe venceu o João 
Alves e está a 90 minutos da 
decisão do Campeonato da 
Liga de Integração do Futebol 
de Santa Cruz do Sul (Lifasc). 
No outro duelo entre São José 
e Linha Santa Cruz houve 
empate em 1x1.

No Estádio Guilherme 

Rabuske, Pinheiral e João 
Alves travaram um duelo. O 
Pinheiral poderia ter largado 
na frente ainda no primeiro 
tempo, ao criar ao menos três 
oportunidades. No segun-
do tempo, porém, a equipe 
explorou um contra-ataque 
com Juliano Fogaça diante 
do atual campeão João Alves 
e conseguiu uma penalidade 
máxima.

Canário converteu a pena-

lidade e o Pinheiral venceu 
por 1x0. Agora, joga por um 
simples empate para ser o 
finalista. Ao João Alves, res-
ta buscar a vitória no tempo 
normal para provocar a pror-
rogação, em que ninguém 
tem vantagem. Se houver em-
pate nos 30, a definição ocorre 
nas penalidades máximas.

Em Rincão do Sobrado, 
outra partida muito agita-
da. O São José, atual vice-

campeão, jogando em casa, 
foi muito mais enfático na 
busca do gol nos 90 minutos. 
Quase no final do primeiro 
tempo, porém, o Linha Santa 
Cruz alcançou o gol de bola 
parada. Alex Keller cobrou 
e Maurício, do São José, ca-
beceou contra o próprio gol.

Na segunda etapa, o São 
José buscou o empate com 
muita pressão. Criou boas 
chances, mas falhou na pon-

taria. Quase no final da par-
tida, Maurício se redimiu e 
deixou tudo igual. Agora, 
quem vencer no tempo nor-
mal, em Linha Santa Cruz, 
garante vaga na decisão. 
Em caso de novo empate, o 
duelo vai para a prorrogação, 
persistindo a igualdade, a 
definição ocorre nos pênaltis. 

Nos aspirantes foram re-
gistrados dois empates, em 
1 a 1. 

O domingo de tempera-
tura agradável atraiu cerca 
de 50 atletas da região para 
os confrontos do Vera Cruz 
Verão. A primeira etapa, rea-
lizada no balneário Rekanto, 
em Linha Henrique D’Ávila, 
contou com 10 times vindos 
de Venâncio Aires, Santa 
Cruz, Pantano Grande e Vera 
Cruz, para as disputas de 
vôlei misto. O futebol foi can-
celado em respeito ao Torneio 
das Famílias, promovido em 
Dona Josefa. Ao todo, estima 
o coordenador de Esportes 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer, Cristiano da Roza (Ta-
xinha), o público foi de apro-
ximadamente 200 pessoas. A 
próxima etapa - incluindo o 
futebol, que foi cancelado - 
em breve deve ser anunciada. 
O campeão no vôlei foi um 
time da casa: o Vakif Bank.

Segundo Taxinha, a de-
cisão do Vera Cruz foi de 
equilíbrio entre Vakif Bank e 
Eletrônica Astor, de Venâncio 
Aires. A partida encerrou em 
30 a 26. O terceiro lugar da 

competição ficou com o Pró-
vôlei, de Santa Cruz. Os três 
melhores times receberam 
medalhas e o vencedor tam-
bém recebeu troféu. Os des-
taques individuais também 
foram escolhidos ao longo 
das partidas. O masculino 
ficou Daniel Storck, da Ele-

trônica Astor, e a destaque 
feminina foi Lilian Bernardy, 
do time campeão. Além das 
partidas, o público local e vi-
sitante desfrutou da estrutura 
do camping, com bastante 
espaço para descanso, lazer, 
lanches e até mergulho de 
piscina, o que já era visto nas 

primeiras horas da manhã, 
enquanto a bola mal tinha 
começado a rolar. Um dos 
propósitos do Vera Cruz 
Verão, além de difundir a 
prática esportiva, sempre foi 
valorizar as áreas de lazer 
do município, promovendo 
assim o turismo local.

SANTA CRUZ

No futsal e no Gol 
de Placa, rodadas 
não saíram

FIM DE SEMANA

A nona rodada do Cam-
peonato de Verão do Clu-
be Vera Cruz acabou não 
ocorrendo na noite de 
sexta-feira por causa da 
falta de energia elétrica 
no ginásio. Com isso, foi 
transferida para a noite de 
ontem, segunda-feira. As 
partidas foram entre: Ve-
rona x Resenha, Nacional 
x Fumaceira e Kaimana x 
Sextas.

GOL DE PLACA
Em Ferraz, as partidas 

pelo Campeonato Regio-
nal de Futebol Sete Gol 
de Placa também foram 
canceladas em virtude 
do clima. A rodada deve 
ocorrer no próximo fim 
de semana, envolvendo 
ECGB x Rincão da Ser-
ra; Santo Antônio x Pu-
mas/Ferraz; Camarões X 
River;Nacional x Juven-
tus;Verona x Atlântico; 
Formosa x Guerreiros de 
Vera Cruz. 

VELOCROSS
Será no dia 9 de feve-

reiro, próximo sábado, a 
final da Copa Noturna de 
Velocrosss, junto à Pista 
dos Eucaliptos, em Linha 
Sítio. Numa organização 
da PDE Produções e Even-
tos, os treinos iniciam 
às 16 horas e as corridas 
oficiais às 18h30min. A 
premiação de cada cate-
goria está prevista para 
depois das 22 horas. A 
organização espera mais 
de uma centena de pilotos 
vindos de diversas cida-
des do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. Durante 
o evento haverá sorteio de 
prêmios.


