
Torneio das Famílias reúne 13 times
Campeão foi Helfer/Santos, que participou do certame pela primeira vez em Dona Josefa, no último domingo
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Competição reuniu 13 times formados por famílias: Gass/Hildebrandt; Lenz/Radtke; Brandt/
Santos; Carvalho/Silva; Hoffmann; Martinazzo/Baier; Manske/Santos;  Loebens; Santos;  Morsch; 
Mueller/Fischborn;  Helfer/Santos; Gonçalves/Oliveira
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FUTEBOL DE CAMPO

Campeonato Municipal começa domingo
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Integração entre times e famílias sempre foi ponto alto

Há 20 anos, o Juventude 
Unida, de Dona Josefa, criou 
um campeonato de futebol 
que primava mais do que 
o esporte, mas a integração 
de gerações familiares e a 
amizade. Surgiu o Torneio 
das Famílias, que no último 
domingo, 3 de fevereiro, 
reuniu 13 equipes em Dona 
Josefa para celebrar a 20ª 
edição do campeonato e os 
50 anos do Juventude Uni-
da. Além dos times de Vera 
Cruz, a edição atraiu equipe 
de São José da Reserva e Rio 
Pardinho, de Santa Cruz. Foi 
um estreante que ergueu o 
troféu de campeão. Helfer/
Santos conquistou o título ao 
vencer nos pênaltis, por 4 a 3, 
a equipe Gonçalves/Oliveira.

A disputa pelo terceiro 
lugar foi vencida por Carva-
lho/Silva, ao derrotar Mans-
tke/Santos também nos pê-
naltis, por 3 a 2. Carvalho/

Silva também foi a equipe 
mais disciplinada, com ape-
nas duas faltas em sete jogos e 
teve o goleiro menos vazado 
da competição. A premiação 
foi para as quatro equipes 
melhor colocadas, com troféu 
e medalhas, a equipe mais 
disciplinada levou medalhas, 
e ainda o goleador, que foi 
Douglas, da Equipe Brandt/
Santos, e goleiro menos va-
zado.

Assim como reúne jovens 
e atletas experientes, a cada 
ano o torneio se renova ao 
atrair novos públicos. O ve-
ra-cruzense Paulo Robardo 
jogou pela primeira vez na 
competição. Foi convidado 
por um amigo que colocou 
um time de sua família e 
prestigiou o evento. “Foi 
muita boa a experiência, 
novas amizades, muito legal 
a integração entre as famí-
lias”, resumiu, já inserido 
no propósito da competição, 
tantas vezes evidenciada pelo 
organizador Paulo Mueller.

GOL DE PLACA
Em Ferraz, as partidas pelo 

Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa vol-
tam a ocorrer neste sábado, 
envolvendo ECGB x Rincão 
da Serra; Santo Antônio x 
Pumas/Ferraz; Camarões X 
River; Nacional x Juventus;-
Verona x Atlântico; Formosa 
x Guerreiros de Vera Cruz. 

VELOCROSS
Será no dia 9 de fevereiro, 

sábado, a final da Copa No-

turna de Velocrosss, junto 
à Pista dos Eucaliptos, em 
Linha Sítio. Os treinos ini-
ciam às 16 horas e as corridas 
oficiais às 18h30min. Estão 
confirmados 116 pilotos para 
a final, de várias cidades 
do Estado e duas equipes 
de Santa Catarina. Haverá 
premiação com troféus até o 
quinto lugar e premiação em 
dinheiro para cada categoria. 
Um bom público é esperado 
pela organização, que pro-
mete sortear vários prêmios.

AGENDA

Reunião com dirigentes dos times definiu detalhes, na terça

Neste domingo, dia 10, 
inicia o Campeonato Muni-
cipal de Futebol de Campo 
de Vera Cruz, com a parti-
cipação de sete times. Na 
rodada de abertura, além 
da cerimônia prevista pela 
Secretaria Municipal de Cul-
tura, Turismo, Esporte e 
Lazer, jogam, no Estádio da 
Colina, Clube Vera Cruz e 
Independente. Às 14 horas 
é o jogo dos aspirantes e às 
16 horas dos titulares. Par-
ticipam do certame os times 
Águia/Nacional, Clube Vera 

Cruz, Entre Rios, Indepen-
dente, Juventude de Linha 
Henrique D’Ávila, Verinha e 
Verona, que reuniram seus 

representantes na noite de 
terça-feira para a devolução 
das fichas e definição de de-
talhes da competição.


