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Verão do Clube.
Vem curtir!
Oferecimento:

Kaimana, Verona, Fumaceira e Resenha
disputam as semifinais do futsal
Na sexta-feira, confrontos definiram os classificados para a fase quente do Campeonato de Verão. Primeiro jogo é nesta quarta
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NESTA SEMANA

Confrontos de sexta à noite definiram os últimos semifinalistas da competição

O Campeonato de Verão 
do Clube Vera Cruz chega 
à fase quente da competição 
nesta semana. Na quarta e 
na sexta-feira ocorrem as 
semifinais do futsal, tendo os 
confrontos de Kaimana X Ve-
rona e Fumaceira X Resenha. 
Kaimana e Fumaceira, pela 
melhor campanha, passaram 
direto para esta fase, sem 
precisar jogar na última sex-
ta-feira, quando ocorreram as 
quartas de final. Na ocasião, 
Resenha X Nacional e Verona 
X Sextas brigaram pelas duas 
vagas.

No primeiro duelo da noi-
te, Resenha x Nacional em-
pataram em 3 x 3 no tempo 
normal, gols de Eduardo e 
Robson (2x) para o Resenha e 

Carlos, Diego e Cássio para o 
Nacional. A partida foi para 
as penalidades máximas, e aí 
a vitória foi do Resenha, por 
3 x 2. Com este resultado, o 
Resenha é um dos semifina-
listas.

No outro confronto da 
noite de sexta-feira, Verona x 
Sextas, melhor para o Verona, 
que venceu por 7 x 2, gols de 
Axiel (4x), Maiquel, Diogo e 
Marcelo, descontando Alis-
son e André. Com o resul-
tado, o Verona também está 
nas semifinais da competição.

Das rodadas desta semana 
saem os finalistas do Cam-
peonato de Verão 2019, que 
disputam o título na semana 
que vem, decisão marcada 
para o dia 22. Até lá, os apai-
xonados por futsal têm a ga-
rantia de disputas acirradas 
na quadra do Alvi-azul.

FUTEBOL DE CAMPO

Pinheiral e São José vão 
decidir a Copa CenterTech 
Informática/Taça José Luís 
Leiffeit. A primeira partida 
das finais ocorre no dia 17, no 
estádio Guilherme Rabuske, 
enquanto que o jogo de volta 
será em Rincão do Sobrado, 
no dia 24.

No Estádio Nascer do Sol, 
em João Alves, o Pinheiral 
assegurou a vaga nas pena-
lidades máximas, no início 
da noite. Enquanto a bola 
rolou nos 90 minutos, o João 
Alves venceu por 3x1, com 
gols de Douglas, Amaril-
do e Gregori, com Canário 
descontando quase no final 
para o Pinheiral. Na pror-
rogação, o Pinheiral esteve 

mais próximo do gol, mas 
houve empate em 0x0, o que 
levou a decisão para as pe-
nalidades máximas, em que 
o Pinheiral levou a vaga com 
4x3, eliminando o atual cam-
peão. Ao apito final do juiz 
William Jacobs, houve uma 
confusão com a arbitragem 
por torcedores do João Alves. 
Os fatos serão apurados pela 
coordenação da liga.

Em Linha Santa Cruz, no 
Estádio do Imigrante, o São 
José eliminou o Linha Santa 
Cruz, com vitória de 2x0. O 
time comandado por Davi 
Wagner impôs o seu futebol 
e construiu o placar no se-
gundo tempo, com Matheus 
Kappel.

O Grêmio enfrentou o Avenida no final 
da tarde deste domingo, em partida que 
definiu o campeão da Recopa Gaúcha, 
além de ser válida pela sexta rodada do 
Gauchão. Com alguns titulares suspensos 
e outros preservados para o confronto de 
quarta-feira pela Copa do Brasil, o Avenida 
não resistiu ao poderio ofensivo do Grêmio 
e acabou goleado por 6 x 0 na Arena, em 
Porto Alegre.

Luan, duas vezes, Éverton, duas vezes, 
Leonardo Gomes e Felipe Vizeu marcaram 
para o time de Renato Portaluppi.

Com o resultado, o Periquito permanece 
na oitava posição com seis pontos, e agora 
concentra suas forças para o duelo histórico 
contra o Guarani-SP, em casa, pela compe-
tição nacional. Já o Grêmio é líder com 16 
pontos e só joga no próximo final de semana 
contra o Brasil de Pelotas, em duelo válido 
pelo Gauchão.

Grêmio goleia o
Avenida e leva Recopa

GAUCHÃO

Campeonato de Bocha
inicia neste sábado

VERA CRUZ

Na semana passada, a Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer reuniu 
representantes das equipes de bocha para 
a definição de detalhes do campeonato que 
inicia no sábado, dia 16. São 10 equipes 
participando do certame este ano: Bar da 
Alemoa - Centro; Amcipro - Cipriano; Bar 
Encontro dos Amigos - Mato Alto; Bar do 
Digo - Vila Triângulo; Entrada Ferraz - Fer-
raz; Bar do Rosa - Linha Tapera; Sempre 
Amigos - Mato  Alto; Bar Pritsch B - Rincão 
da Serra; Bar Pritsch A - Rincão da Serra; 
Equipe Mota - Ferraz.

Os jogos iniciam às 14 horas, sendo turno 
e returno. Os primeiros confrontos do final 
de semana são: Sempre Amigos x Entrada 
Ferraz, em Mato Alto; Pritsch B x Bar En-
contro dos Amigos, em Rincão da Serra; Bar 
da Alemoa x Equipe Mota, no Centro; Bar 
do Rosa x Bar do Digo, em Linha Tapera; e 
Amcipro x Pritsch A, na Cipriano.


